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Enquadramento do Parecer 
No ambito da reestrutura<;ao dos servi<;os publicos em curse em 2011, e nomeado o Grupe Tecnico para a Reforma 
Hospitalar (Despacho n' 10601/2001, de 16 de Agosto). No contexte do previsto na alfnea n' 6 do mesmo Despacho, 
o signatario apresenta um Parecer sabre a Rede Nacional de Urgencia e Emergencia, especialmente dirigido a Rede 
Hospitalar em am\lise. 

0 proposto visa a promo<;ao da melhoria dos cuidados atraves da implementa<;ao de polfticas de organiza<;ao e 
rentabiliza<;ao de recursos, segundo metodologias ja estudas e apresentadas (mas nao totalmente concretizadas), 
bern como, par meio da adop<;ao de medidas inovadoras que se julgam ser justificadas na atual conjuntura. 

Sao preocupa<;6es constantes a seguran<;a clfnica e a viabilidade I melhoria da rentabilidade econ6mico-financeira. 
Nesse sentido, sao quatro as metas a valorizar: sustentabilidade do sistema (sem a qual nao havenl. sistema 
nacional de saude), acessibilidade dos doentes (conforme a indica<;ao clfnica e a adequa<;ao da utiliza<;ao dos 
recursos), qualidade (conforme padrao de exigencia coerente com o estado da arte, nao confundindo-se a 
utiliza<;ao de mais recursos como sendo sin6nimo de mais saude) e a relacao medico - doente (indispensavel para a 
promo<;ao da relac;:ao de confianc;:a necessaria para o refor<;o dos Cuidados de Saude Primaries como a base do 
sistema eo garante da primeira acessibilidade em situa<;ao nao urgente). 

Acredita-se que e possfvel conciliar as metas, havendo para isso necessidade de se enfrentar os desafios com 
grande pragmatismo, desgarrando-se os decisores de constrangimentos politicos e de receios infundados. 0 
presente momenta de crise imp6e-se como uma oportunidade de rejuvenescimento das polfticas de gestae dos 
servi<;os. 

Enquadramento Hist6rico 
0 tema enquadra-se na evolu<;ao da discussao sabre a Rede de Urgencias que vern a ser debatida com maior enfase 
nos ultimos 20 anos. 

Sao marcos mais relevantes a real<;ar nesse processo (anexam-se os documentos mais relevantes e atuais): 

• Relat6rio sabre a Reestrutura<;ao das Urgencias (Ministerio da Saude 1996) 

• Recomenda<;6es do Grupe de Trabalho das Urgencias da Unidade de Missao dos Hospitais SA (Ministerio da 
Saude 2006) 

• Relat6rio Proposta da Rede de Urgencias - Comissao Tecnica de Apoio ao Processo de Requalificac;:ao das 
Urgencias- CTAPRU (Ministerio da Saude 2007) 

Recomenda<;6es para a Organiza<;ao dos Cuidados Urgentes- CTAPRU (Ministerio da Saude 2007) 

• Proposta de Rede de Referencia<;ao de Urgencia e Emergencia - CTAPRU (Ministerio da Saude 2007, com 
atualiza<;ao em 2008) 

• Recomenda<;6es para a Organiza<;ao e Desenvolvimento da Qualidade nos Servi<;os de Urgencia -
Competencia em Emergencia Medica (Ordem dos Medicos 2007) 

• Recomenda<;6es para o Transporte do Doente Crftico - Competencia em Emergencia Medica e Sociedade 
Portuguesa de Cuidados Intensives (Ordem dos Medicos e SPCI 2008) 

• Normas de Boa Pratica no Trauma - Competencia em Emergencia Medica (Ordem dos Medicos 2009) 

• Reflex6es da Comissao Regional do Doente Crftico (Administrac;:ao Regional de Saude Norte 2009) 

• Organizac;:ao dos Cuidados Hospitalares Urgentes ao Doente Traumatizado (Dire<;ao Geral da Saude 2010) 

• Despachos Ministeriais: de 14/11/2001 (Rede de Referencia<;ao de Urgencia/Emergencia), de 07/02/2002 
(Unidade de Urgencia Basica), n' 11 de 2002 (Objetivo do Servic;:o de Urgencia), n' 19123 de 2005 
(lmplementa<;ao da Triagem Prioridades na Urgencia), n' 19670 de 2005 (Nomea<;ao da Coordena<;ao das 
Doenc;:as Cardiovasculares), n' 17736 de 2006 (Nomea<;ao da Comissao Tecnica de Apoio ao Processo de 
Requalificac;:ao das Urgencias), n' 18459 de 2006 (Classificac;:ao dos tipos de Servic;:os de Urgencia), n' de 727 
de 2007 (Esclarecimentos sabre a Classificac;:ao dos Servic;:os), n' 16544 de 2007 (Nomea<;ao do G rupo de 
Acompanhamento da Reforma das Urgencias), n' 5414 de 2008 (Descric;:ao dos Pontes de Rede de Urgencia 
Aprovados) 
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Considerat;:6es Gerais - Valorizat;:ao do existente 

0 proposto no presente parecer reflete os prindpios consagrados ao Longo do trajeto supracitado, valorizando a 
urgencia/emergencia pre·hospitalar, hospitalar e inter·hospitalar, tendo ainda em conta a possibilidade da 
existencia de urgencias basicas em unidades nao hospitalares. 

E importante real<;ar a relevancia da emergencia pre·hospitalar para o born funcionamento da Rede de Urgencias, 
bern como da qualidade do transporte e acompanhamento entre unidades de saude. 

E fundamental compreender o enquadramento (salientado pela CTAPRU) desta reflexao tendo em conta as 
seguintes variaveis indissocii\veis: 

• 

• 

• 

Pontos de Rede de Urgencia a prever (que tipo de classifica<;ao I complexidade tecnica, quantas unidades e 
aonde devem ser localizadas) 

Organiza<;ao dos cuidados nos Servi<;os de Urgencia (com a implementa<;ao de prindpios transversa is de boa 
gestao clinica e de recursos) 

Rede de Referencia<;ao atualizada (com a defini<;ao de circuitos de encaminhamento, das areas geogrMicas 
para o Servi<;o de Urgencia mais proximo (sem e com capacidade cirurgica), para o Servi<;o de Urgencia 
mais adequado (prevendo-se o curta circuito ao mais proximo se existe outro destino mais adequado, 
garantindo-se acompanhamento desejavel no transporte), bern como entre as unidades de urgencia (em 
apoio mutua segundo a hierarquia tecnica estabelecida e as valencias medicas e cirurgicas disponiveis) 

A logica de gestae que engloba os conceitos acima descritos e fundamental para a caracteriza<;ao das necessidades 
de investimento no futuro, para a rentabiliza<;ao da capacidade instalada no presente e para a sistematiza<;ao da 
melhor coordena<;ao de meios em apoio ao doente urgente e emergente (incluindo a centraliza<;ao de recursos, 
elimina<;ao de redundancias, refor<;o de comunica<;5es e a valoriza<;ao de transportes adequados entre as unidades 
enquadradas na estrutura da rede). 

Consequentemente, e importante que o sistema de saude implementado funcione de forma articulada, com cada 
unidade conhecedora e respeitadora da sua missao no contexte da rede estabelecida. 

No presente Parecer, valoriza-se a organiza<;ao dos Servi<;os de Urgencia segundo as seguintes l6gicas de raciodnio 
e trabalho: 

• 

• 

A missao do Servi<;o de Urgencia e a presta<;ao de cuidados no contexte da urgencia e emergencia 
(Despacho no 11 de 2002). 

A emergencia e urgencia medica e entendida como a situa<;ao clinica de instala<;ao subita na qual, 
respetivamente, se verifica ou ha risco de compromisso ou falencia de uma ou mais fun<;5es vitais 
(Despacho no 18459 de 2006). 

Existem outras situa<;5es, agudas (ou seja, com aparecimento recente), que nao sendo urgencias nem 
emergencias, carecem de resolu<;ao n\pida (no mesmo dia ou em horas) em Consulta Aberta para situa<;6es 
nao programadas (sem marca<;ao previa). Para a Consulta Aberta nao programada, aceita-se que se 
centralize urn ponto de apoio medico em determinado local, com recurso a meios do hospital ou dos 
cuidados primaries (posi<;ao da CTAPRU, com concordancia da Unidade de Missao dos Cuidados de Saude 
Primaries · UMCSP 2007). 

• A triagem de prioridades no Servi<;o de Urgencia (Despacho n° 19123 de 2005), nomeadamente a Triagem de 
Manchester implementada na quase totalidade da Rede de Urgencias (salvo apenas urn Servi<;o de Urgencia 
Medico Cirurgico e alguns Servi<;os de Urgencia Basicos criados em unidades dos Cuidados de Saude 
Primaries do Centro e Sul do Pais) encontra·se cientificamente validada com a demonstra<;ao da sua 
capacidade de efetivamente identificar precocemente os doentes verdadeiramente urgentes e emergentes. 
Nessa valida<;ao foram considerados dados como a mortalidade, taxas de internamento, usa de meios 
complementares de diagnostico (laboratoriais e de imagem), observa<;ao por mais de que uma 
especialidade, entre outras. Mais, estudos nacionais, demonstram que os doentes classificados como pouco 
urgentes ou nao urgentes podem esperar por cuidados em unidades (que nao o Servi<;o de Urgencia) mais 
adequadas a complexidade das situac;oes clinicas. 
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• Os Servi~os de Urgencia sao classificados segundo a diferencia~ao tecnica e capacidade de resposta 
tipificada em Polivalentes (SUP), Medico-Cirurgicos (SUMC) e Basicos (SUB), podendo os ultimos ser 
localizados no Hospital ou nos Cuidados de Saude Primaries (Despachos n' 18459 de 2006 e n' 727 de 2007). 

• Nesse raciocinio, e de valorizar o conceito da estabiliza~ao inicial do doente (sobretudo viavel na fase pre
hospitalar e Servi~os de Urgencia de menor complexidade) e tratamento definitive (exequivel sobretudo nas 
unidades mais diferenciadas). Assim, em cada area geografica, no contexte da Rede de Referencia~ao 
aplicavel, e determinante para a boa organiza~ao, a eficacia e a eficiencia, a identifica<;iio dos principais 
hospitais de fim de linha que se responsabilizam par areas geograficas I popula~6es e asseguram a 
presta~ao de cuidados nas situa<;6es mais graves e complexas de toda a respectiva area de influencia e 
drenagem de doentes. 

De todo, unidades de apoio que nao se enquadram na Rede de Urgencias, nem tem a missao ou capacidade 
de tratar doentes emergentes e urgentes, nao se enquadram na defini~ao do Servi~o de Urgencia. 
ldealmente, devem ser caraterizadas como Consultas Abertas e nao com denomina~oes que possam induzir 
a cren~a da existencia de logisticas para situa<;6es de maior complexidade (tais como SASU - Servi~o de 
Apoio a Situa~oes Urgentes, ou outras). 

• A Consulta Aberta e um conceito avan<;ado no sentido de evitar as denomina~6es dos Servi~os menos 
adequadas face ao objetivo do seu funcionamento, refor<;ar o conceito de consulta nao programada e 
disponivel em horario alargado (dai "aberta"), fora do ambiente da urgencia (dai "consulta"). Foi em 2007 
o conceito equacionado pela CTAPRU e a UMCSP. 

• 

• 

• 

• 

A organiza~ao do funcionamento interne dos Servi~os de Urgencia encontra-se amplamente estudado, com 
recomenda~oes publicadas a nivel nacional (Grupo Trabalho Unidade Missao Hospitais SA 2006, Organiza~ao 
dos Cuidados Urgentes CTAPRU 2007 e Recomenda~oes para a Organiza~ao e Desenvolvimento da Qualidade 
nos Servi~os de Urgencia - Competencia em Emergencia Medica da Ordem dos Medicos 2007) que se 
mantem atuais. Contudo, continua-se a verificar a ausencia de planeamento e estrategia na efetiva~ao de 
muitas das recomenda~oes, sendo para isso necessaria maior empenho das administra<;6es hospitalares. 

Os tempos alva genericamente assumidos para o tempo de trajeto do local da ocorrencia ate ao Servi~o de 
Urgencia devem ser aferidos relativamente ao ponto da Rede de Urgencias mais proximo, sem e com 
capacidade cirurgica. Genericamente, existe a meta de uma hora de tempo de trajeto (Despacho n' 18459 
de 2006) e, desejavelmente, de trinta minutes ate ao Servi<;o de Urgencia mais proximo e quarenta e cinco 
minutes ate o Servi~o de Urgencia mais proximo com capacidade cirurgica (Despacho n' 727 de 2007). o 
proposto pela CTAPRU cumpre com os objetivos (existindo estudos detalhados que assim o comprovam) no 
pressuposto que os tempos alva sao aplicaveis a 90% da popula~ao (sendo impossivel urn sistema assegurar 
100% da cobertura a todas as popula~oes e areas geogrMicas de acordo com as metas mais ambiciosas). 

Em todo o territ6rio, deve existir um mecanisme para o pedido de ajuda (112) e meios de resposta pre
hospitalares capazes de assegurar os primeiros socorros e a estabiliza~ao clinica precoce antes da chegada 
ao Servi~o de Urgencia (prevendo-se assim a cobertura total das popula~oes em cuidados emergentes). 

Pontes de rede par capita~ao (valorizando os aglomerados populacionais), mobilidade sazonal (incluindo o 
impacto do turismo), risco de trauma (incluindo os acidentes de via~ao), risco industrial (considerando o 
volume de empresas e as especificidades de risco) sao itens a valorizar que se encontram consignados na 
proposta da CTAPRU e no aprovado (em Despacho n' 5414 de 2008). 

Nesses ambitos, existe o consenso alargado das entidades·que foram envolvidas na elabora~ao das solu~6es 
assumidas: Dire~ao Geral da Saude, Administra~6es Regionais da Saude, Institute Nacional de Emergencia 
Medica, Coordena~ao Nacional para as Doen~as Cardiovasculares, Unidade de Missao dos Cuidados de Saude 
Primaries, Comissao Tecnica Saude Materno-lnfantil, Comissao Tecnica de Saude Mental, entre outras. 

Os temas acima descritos encontram-se amplamente explicitados em documenta~ao anexa, sendo em muitos 
dominies o mais importante a implementa~ao do ja previsto do que o reequacionamento constante do ja estudado. 

Para esse fim, existiu uma estrutura (Despacho n' 16544 de 2007), o GARU - Grupo de Acompanhamento da 
Reforma das Urgencias, que tinha por missao o acompanhamento da evolu<;ao nacional nestas materias. A sua 
composi<;ao previa tecnicos de reconhecido merito e representa~6es institucionais de multiples organismos do 
Estado, tendo o mesmo funcionado enquanto foi politicamente possivel. 

Presentemente, importa retomar a possibilidade de efetivamente acompanhar a implementa~ao de solu~6es e a 
aferi~ao dos resultados no dominic da rede de urgencia e emergencia medica. 
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Considerac;:6es Gerais - Propostas para o Futuro 
No presente Parecer, para alem das situa~6es acima descritas, tratadas de forma exaustiva entre diversos 
interlocutores, sao ainda quest6es que o proponente assume como relevantes (uma opiniao pessoal): 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Respeito pela missao do Servi~o de Urgencia, ja considerada em legisla~ao ha 10 anos mas frequentemente 
esquecida. Embora se possa reconhecer a necessidade do aprofundamento da valoriza~ao dos Cuidados de 
Saude Primaries como a base do SNS, e certo que se tern verificado avan~os importantes na sua capacidade 
de resposta com a implementa~ao de formas inovadores de organiza~ao e gestao. E igualmente certo que 
estudo cientfficos demonstram a seguran~a de meios de triagem das situa~6es que se apresentam nos 
Servi~os de Urgencia. Sao ainda relevantes experiencias de outros Paises onde a missao especifica do 
Servi<;o de Urgencia e mais bern acautelada, com maior beneficia para o funcionamento dos servi<;os em 
causa e poupan~a em recursos humanos, materiais e financeiros. Nomeadamente, e de encarar a hip6tese 
de seletivamente limitar a acessibilidade de doentes nao urgentes aos servi<;os que tern por 
responsabilidade o tratamento das situa<;6es urgentes e emergentes. 

0 sistema de triagem de prioridades em vigor na Rede de Urgencias (todos os SUP e SUMC - excepto urn 
SUMC - e a vasta maioria dos SUB) demonstra que, em geral, ate cerca de 40 % dos epis6dios de urgencia 
poderiam ser tratados noutros enquadramentos. Naturalmente que as estatisticas demonstram o impacto 
da complexidade relativa das institui~6es, com SUPs chegando a ter 70-80% de doentes emergentes e 
urgentes versus alguns locais de atendimento com 50 % ou menos de doentes urgentes. 

Ainda sabre a prioridade relativa dos doentes no Servi<;o de Urgencia, para alem de sistematicamente 
apenas se verificar o internamento de 8-10% dos utentes (o que denota que a imensa maioria nao padecem 
de patologia mais grave), existem exemplos na ordem de (apenas) cerca de 15 % dos doentes serem 
trazidos em ambulancia, com cerca de 5 % em meios pr6prios do INEM. Em reconhecimento de perfis 
semelhantes noutras realidades, nalguns Paises e necessaria ser portador de carta de medico ou ser 
transportado por ambulancia de socorro, sob pena deter acesso condicionado ao Servi~o de Urgencia outer 
que pagar taxa moderadora muito superior pelo usa indevido do sistema. 

Nao apenas e 6bvia a indevida utiliza~ao dos Servi~os Publicos, como tambem existe desperdicio pelo fato 
de serem pagos atendimentos a pre~o de "urgencia verdadeira" (quando deveria ser de consulta, 
desejavelmente noutro local com menor complexidade de resposta e dai encargo), existe incentive ao 
consumo exagerado de meios complementares de diagn6stico (que, se facilmente disponiveis, irao ser 
frequentemente utilizados, mesmo em situa~6es menos urgentes) e quando se verifica a hipertrofia das 
equipes (sobretudo medicas) de servi<;o para poder lidar com a afluencia de doentes (a partida, uma parte 
dos quais nao deveriam estar no Servi<;o de Urgencia). Assim, em resumo: a limita~ao do acesso (nos casos 
de usa indevido do sistema) de doentes permitira a redu<;ao das equipes de servi~o e, consequentemente, 
um menor encargo para o Estado com epis6dios que deixam de existir (pelo menos na unidades mais 
diferenciadas, onde existem maiores custos) e com a remunera~ao de equipes que poderao ser reduzidas na 
propor~ao da afluencia de doentes I carga de trabalho verificada. Desta forma, sera possivel concretizar 
menores custos operacionais par diversas metodologias (desejavelmente concomitantes). 

Esta situa<;ao e especialmente relevante (mas nao exclusiva) nos grandes centros populacionais. Por 
exemplo, uma ou duas Consultas Abertas no Porto, uma em Coimbra e duas em Lisboa, seriam um alivio 
importante para os Servi~os de Urgencia. A situa~ao e particularmente importante no caso dos Servi<;os de 
Urgencia Polivalentes, que tern voca<;ao para outro tipo de situa~6es mas que se encontram 
frequentemente dificultados no cumprimento da sua missao pelo atendimento de casas nao urgentes (com 
a ocupa~ao de equipes medicas sem necessidade e em maior numero do que poderiam ser noutro contexto 
em que houvesse afluencia menor e mais controlada). Esta circunstancia podeni. motivar a pondera~ao do 
funcionamento de algumas Consultas Abertas em horario alargado, nas 24 horas, se bern fundamentada a 
situa~ao (e nao apenas no contexto generico de ate as 24 horas conforme parecer anterior). lsto nao 
invalida a manuten<;ao do investimento nos Cuidados de Saude Primaries que, progressivamente, com maior 
capacidade de resposta, deverao assumir a garantia da acessibilidade nas situa~6es nao urgentes. 

De tal forma e importante a promo~ao da boa utiliza~ao dos recursos de urgencia mais diferenciados, que 
sera de equacionar urn maior diferencial no montante das taxas moderadoras a pagar nos diversos tipos de 
niveis de Servi~os e, se necessaria, mesmo de considerar a hip6tese do agravamento das taxas a pagar em 
caso de uso indevido do sistema (doente nao urgente em Servi~o de Urgencia, especialmente nos mais 
diferenciados). 



• 
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A promo~ao da boa utiliza~ao dos servi~os e tambem relevante durante o perfodo noturno pais assiste-se a 
crescente afluencia (indevida) em perfodo p6s laboral e exige-se a manuten~ao de equipes em hon\rios com 
maier encargo financeiro decorrente das remunera~6es. Par outre lade, a limita~ao do acesso indevido em 
hon\rio mais tardio (24 - 08 horas, o que seria relevante para a organiza~ao do servi~o e redu~ao das 
equipes) tendera a ter menor impacto na acessibilidade real pais representa em diversos centres apenas 
cerca de 10% da popula~ao atendida. 

Embora os modelos para a oferta de alternativas possam ser diversos, sao vantajosos os que preconizam a 
observa~ao nao urgente fora do ambiente hospitalar, minimizando a oportunidade para a indu~ao do 
consume de recursos (par estarem disponfveis em proximidade, seja em meios de exames complementares 
como em consultorias de especialidade), e porque nao se confunde o utente com a mensagem que a 
situa~ao nao urgente e para ser observada no Hospital. 

Ainda no que se refere a correta utiliza~ao do sistema, e significative o impacto social no Servi~o de 
Urgencia, que frequentemente se ve for~ado a contemplar com situa~6es que nada tern a ver com a sua 
missao primordial: tratamento de doentes urgentes e emergentes. Assim, e relevante refor~ar as 
mecanismos de compensa~ao face a emergencia social, em local apropriado, que nao o Servi~o de 
Urgencia. 

A reorienta~ao de doentes nao urgentes para outros locais de atendimento que nao o Servi~o de Urgencia 
tambem se encontra em vigor noutras realidades, inclusivamente onde esta implementado o sistema de 
triagem igual ao em uso em Portugal. Doentes triados como nao urgentes ou pouco urgentes podem na sua 
maioria ser alva de reorienta~ao desde de que sejam respeitados pressupostos organizativos entre unidades 
de saude e salvaguardados criterios de seguran~a. 

Sao exemplos de criterios de seguran~a a exclusao dos seguintes doentes da reorienta~ao em causa: 
acamados ou em cadeira de rodas, com queixa de dispneia, enquadraveis em vias verdes, trazidos par 
ambulancia de socorro I meios acionados pelo INEM ou portadores de carta de medico. E solu~ao 
organizativa desejavel a possibilidade de dispor de consulta em local alternative no mesmo dia, podendo a 
limita~ao do acesso indevido ao Servi~o de Urgencia ser calculado de forma a coincidir com o horario de 
funcionamento de solu~6es alternativas noutros locais. 

A implementa~ao da versao mais atualizada da triagem de prioridades em vigor na maioria des Hospitais 
(para a segunda versao da Triagem de Manchester) contribuira para a crescente valoriza~ao da seguran,a 
clfnica, onde se encontra integrados conceitos compatfveis com as Vias Verdes em vigor e a adop~ao de 
multiplas sugest6es de melhoria ap6s mais do que 10 a nos de experiencia na sua implementa~ao 
internacional. 

A crescente organiza~ao de conceitos (princfpios orientadores do sistema), metodologias de trabalho 
(planifica~ao profissional das iniciativas) e operacionaliza~ao (implementa~ao pratica, inicial e de forma 
acompanhada), inevitavelmente fara concluir pela razoabilidade da maier concentra~ao de meios logfsticos 
(em infraestruturas, materiais e saberes) e refor~o da mobilidade dos intervenientes (com afeta~ao dos 
profissionais aos locais mais necessitados e o transporte atempado dos doentes no contexte de uma rede 
hierarquizada de capacidades tecnicas). 

Sera igualmente inevitavel a necessidade de encarar (sem receios face a tradi~ao ou implica~ao polftica) o 
encerramento de servi~os e unidades. Se bern que normalmente o gestor vera nisso uma oportunidade para 
diminuir as custos operacionais, o profissional de saude tera de ver nessa mesma iniciativa uma 
oportunidade para melhor rentabilizar meios, conhecimentos e articula~ao de esfor~os que, em ultima 
analise, irao refor~ar a seguran~a, eficiencia e eficacia do sistema de saude. 

Decorre ainda do esfor~o de melhor rentabiliza~ao do sistema a crescente centraliza~ao de valencias 
medicas e cirurgicas mais diferenciadas e complexas, especialmente nas grandes cidades, com a 
fomenta~ao de urgencias metropolitanas. Neste domfnio ja se verificaram importantes iniciativas 
(especialmente no Norte do Pafs), com margem significativa de melhoria nas restantes areas geogrMicas. 

No processo de centraliza~ao de urgencias ha que ressalvar o seguinte: a compreensao da afinidade 
existente e necessaria entre as especialidades (par exemplo, entre as neurociencias, medicas e cirurgicas 
com a imagiologia), a capacidade efetiva de abordar o doente mais grave (com retaguarda a altura em 
cuidados intensives em apoio ao doente traumatizado e as diversas areas de a~ao mais especializadas), a 
capacidade tecnol6gica requerida (valorizando a capacidade instalada em infraestrutura e equipamentos), 
bern como, a participa~ao e fornecimento de recursos humanos das diversas unidades hospitalares para o 
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projeto comum (onde se deve valorizar quem contribui com maior logfstica na determina~ao da sede da 
respectiva urgencia metropolitana, nao sendo de defender a delapida~ao de capacidades instaladas com 
comprovada efetividade clfnica em apoio a essa area geogratica). 

Na centraliza~aa de recursos, e de atender a necessidade de devidamente valarizar a relevancia de 
algumas especialidades na urgencia I emergencia, compreender a interdependencia desejavel nalgumas 
situa~6es e respeitar a idoneidade tecnica especifica recomendavel. Sao disso exemplos (havendo autros, 
sendo estes meramente ilustrativos do enunciado): a relevancia da capacidade instalada em Cuidados 
Intensives e lntermedios ou logfsticas especificas como a dialise renal (para dar apoia ao doente com 
desequilfbrio grave das suas fun~6es vitais, o doente sangrante, a traumatizado, au autra que requeira 
lagfstica especifica), a utilidade de compreender a especificidade da Cirurgia Maxilo-Facial (desnecessaria 
em presen~a ffsica continua no Servi~o de Urgencia, onde nao deve ser confundida a sua campetencia com 
a de outras especialidades, sendo a realidade compatfvel com a existencia de - apenas - urn au dais centros 
par regiaa), e a valoriza~ao da Cirurgia Plastica e Reconstrutiva, da Cirurgia Toracica e da Cirurgia Cardfaca 
na Urgencia, ande se constata que a primeira e sobretudo relevante nos queimadas (havendo outras 
especialidades que tambem podem tratar o trauma facial e as situa~6es que requerem microcirurgia) e que 
a imensa maioria das situa~6es de trauma podem ser geridas sem interven~ao imediata das segundas. Entre 
outros mativos, a compreensao que nem tadas as especialidades pr6prias do nfvel SUP sao obrigat6rias em 
todas os SUP (se em grande proximidade geagrMica) e que justificou o Despacho n' 727 de 2007 em 
complemento do Despacho n' 18459 de 2006. 

Paralelamente, sem desvalorizar a pertinencia de outras valencias em determinadas situa~6es, e de 
reconhecer que, na pratica, urn dos fatores que mais distingue a capacidade Urgencia Medico-Cirurgica 
versus Urgencia Polivalente e a existencia da especialidade de Neurocirurgia de urgencia (e dai a 
possibilidade da abordagem da maioria das traumatizadas mais graves). Outra valencia tambem 
especialmente importante neste cantexto e a Cirurgia Vascular. E de recanhecer ainda que tanto a 
Neuracirurgia como a Cirurgia Vascular requerem toda uma logfstica de apoio e conjuntura para a maxima 
eficacia, nomeadamente, na Emergencia, nos Cuidadas Intensives, na lmagiologia e nas Neuraciencias em 
geral, entre outras (pelo que nao padem ser equacionadas de forma isalada deste conjunto). 

No que se refere aos Cuidados lntensivos, a Anestesiologia e a Cirurgia Geral, devem estes ser 
especialmente valorizados na gestao da Emergencia, area especifica no contexto do Servi~o de Urgencia 
onde sao exigidas competencias habitualmente nao compatfveis com o nfvel de diferencia~ao da maioria 
das equipes de urgencia em geral. Planificar sem atender a correta valoriza~ao relativa das logfsticas no 
contexto da urgencia, e sem prever as interfaces requeridas no tratamento da doen~a aguda mais grave, 
constitui urn erro grave, ja cometido na realidade nacional e que deve ser evitado na racionaliza~ao de 
recursos. 

Na inventaria~ao das especialidades e valencias disponfveis, e necessaria grande pragmatismo e uma 
polftica de verdade, que valorize as capacidades efetivamente existentes. Nao se considera legitima a 
hipervaloriza~ao da existencia de uma especialidade quando apenas se verifica essa circunstancia num 
horario limitado (par insuficiencia de capacidade, nao par determina~ao superior), de forma erratica ao 
longo dos dias (consoante a disponibilidade da escala de servi~o), ou quando o "servi~o" se resume a urn 
(dais, tres ... ) elementos, o que obviamente nao e consentaneo como conceito de servi~o de a~ao medica 
com plenas capacidades, nem com a possibilidade de responsabiliza~ao deste par todo urn conjunto de 
atividades assistenciais no contexto da urgencia (que requer disponibilidade acrescida). Nestas 
circunstancias, manda o pragmatismo que nos grandes centros urbanos se deve assumir (sempre que 
possivel) a centraliza~ao de recursos em urgencia I emergencia, par exemplo, na manuten~ao de urgencias 
metropolitanas. Assim, e relevante referir que tecnicamente a presta~ao de cuidados fica beneficiada com 
o refor~o da massa critica decorrente da centraliza~ao de saberes e do aumento da casuistica e exposi~ao 
dos profissionais a situa~iies mais graves elou complexas elou raras. Nas outras areas realidades 
geogrilficas, deve-se incentivar a mobilidade de recursos de forma a refor~ar os servi~os em causa. 

Uma das areas que mais beneficia com a centraliza~ao de recursos (e doentes) e o trauma que requer 
abordagem atempada e diferenciada para se obter o born resultado. Assim, conforme ja exaustivamente 
descrita no panorama nacional (Norm as de Boa Pratica em Trauma - Ordem dos Medicos 2008), os Servi~os 
de Urgencia devem ser hierarquizados no enquadramento de uma rede de referencia~aa propria que 
valorize o doente traumatizado, com a defini~ao de Centros de Trauma. 
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E conceito inerente it boa gestao dos doentes mais graves, incluindo o trauma, a possibilidade de adoptar 
politicas de bypass (curta circuito) no encaminhamento dos doentes de forma a prever o seu envio para o 
local mais adequado em tempo util (o que nao e necessariamente igual ao envio para o local mais proximo). 
Para alem de uma no~ao clara de funcionamento em rede hierarquizada, o proposto exige uma resposta 
qualificada no socorro pre-hospitalar e no transporte inter-unidades de saude. Para esse fim, e da maior 
importancia a crescente valoriza~ao do papel do Institute Nacional de Emergencia Medica · IN EM. 

Relativamente ao INEM, e salutar o crescimento verificado em area geogratica efetivamente abrangida e 
diferencia~ao tecnica conseguida, com mais meios terrestres e aereos em funcionamento. Se 
indiscutivelmente as Viaturas medicas Vieram qualificar a resposta it emergencia, e se OS meios aereos sao 
importantes para o atempado encaminhamento do doente mais grave para o destine mais adequado, bern 
como, para a disponibilidade de equipe medica em locais mais remotes, e necessaria continuar a relembrar 
a relevancia da rede de ambulancias como a base do sistema. 
Neste dominic, e da maior importancia o reconhecimento da crescente capacidade tecnica dos tecnicos de 
ambulancia, com delega~ao de atos par outros profissionais, de forma a promover maior equidade e 
eficacia na rede de socorro em to do o territ6rio. 

Mais, para alem da tradicional interven~ao em meio pre-hospitalar, e oportuno valorizar o transporte inter
hospitalar, segundo normas de boa pratica (ja definidas pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensives e 
a Ordem dos Medicos 2008), onde existe espa~o para a crescente interven~ao do INEM, inclusivamente por 
meio de transporte terrestre (pois ja existe apoio aereo significative). Poderao as ambulancias nfvel 
Suporte lmediato - SIV ser uma solu~ao neste domfnio, como tambem contribuir para o refor~o do Servic;:o 
de Urgencia Basico no qual a sua equipe podera ser integrada. 

A crescente implementa~ao da telemedicina constitui uma ferramenta que podera facilitar a desejavel 
partilha de informa~ao em tempo util ao longo da rede de referencia~ao e, nalguns casas, evitar 
transferencias desnecessarias de doentes. 

Compreendidos estes princfpios, e viavel pensar par regiao alargada e nao meramente em func;:ao da 
localidade imediata do Servi~o de Urgencia. E necessaria resistir it tendencia de atuar em fun~ao da 
casufstica local (encerrando servic;os, onde paden\ haver casufstica baixa) sem valorizar a hip6tese de, 
numa visao mais alargada, rentabilizar infra estruturas par ventura ate maiores e melhores para a 
centralizac;:ao de meios presentemente alojados sem as melhores condic;:6es noutros locais (onde podera 
haver maior casufstica). 

Assim, numa altura de grande contenc;:ao econ6mico financeira, nao fara sentido promover solw;6es com 
novas construc;6es de logfsticas (as vezes mais au menos megal6manas para as necessidades reais), mas sim, 
a alterac;ao dos fluxos de encaminhamento de doentes de forma a rentabilizar logfsticas existentes 
(reencaminhamentos onde os tempos de trajeto sao compativeis com as metas de seguranc;:a clinica). 

A generalidade da Rede de Urgencias encontra-se estabilizada a nivel do Servi~o de Urgencia Medico
Cirurgico. lmportantes investimentos foram efectuados no nivel Basico (especialmente no Norte, onde a 
rede se encontra completa). Existem ainda investimentos por fazer no Centro e Sul (SUB em Centres de 
Saude para completar a Rede formalmente aprovada). 

A criac;:ao de Urgencias Basicas onde normalmente ja existe alguma infra estrutura no Centro de Saude ou 
Hospital e relativamente pouco onerosa face a outro tipo de investimento. 0 que e mais importante em 
termos de investimento e que deve ser colocado em causa e a questao dos Servic;:os de Urgencia 
Polivalentes, nomeadamente aqueles que v~rdadeiramente ainda nao o sao na plenitude das capacidades 
tecnicas exigidas, mas que estavam program1dos para vir a ser. 

Nestes casas, considerando o investimento significative em recursos humanos e materiais, bern como 
reconhecendo que a atual situac;:ao (em que nao existe essa capacidade instalada) e compativel com uma 
boa prestac;:ao de servi~os, e de optar pela rentabilizac;:ao da logistica existente e nao proceder com gastos 
de enormes recursos financeiros que simplesmente nao existem, nem fazem sentido ser equacionados na 
atual con juntura. 

A unica exce~ao que se equaciona como justificada sera a de Faro, onde efetivamente a distancia, a 
quantidade de doentes transportados para Lisboa, as necessidades tecnicas em causa e a existencia de 
importante polo turistico, entre outros fatores, aconselham a manutenc;:ao do investimento previsto 
(embora a ritmo ponderado). 
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lndependentemente do Servi~o de Urgencia, quanta a localiza~ao geogrMica ou nivel de complexidade, 
existem medidas que se imp6e para melhor racionalizar os custos do sistema e melhorar os tempos de 
resposta aos doentes. Considerando que o gerador de despesa e a "caneta do medico", que prescreve a 
terapeutica eo procedimento, e crucial para o born desempenho clinico e econ6mico·financeiro a defini~ao 
de normas de orienta~ao (podendo ser configuradas orienta~6es ou protocolos consoante a situa<;ao 
aplicavel) para as situa~6es mais frequentes e/ou graves. 

Compete as Dire~6es Tecnicas a defini~ao de normas institucionais e as Ordens Profissionais (de acordo com 
o seu respective ambito de interven~ao) a elabora~ao de pareceres que defendam a boa pratica e 
delimitem as atitudes terapeuticas aconselhaveis. 

A crescente desestrutura~ao dos Servic;os de Urgencia, com "outsourcing" de recursos (alheios as 
institui~6es e as suas respectivas escolas de pensamento), o emprego de medicos prestadores de servic;os 
sem subordinac;ao hienirquica (sem atuac;ao segundo politicas institucionais), a utilizac;ao de medicos em 
formac;ao cada vez mais jovens nos lugares de decisao (com menos medicos diferenciados disponiveis), 
entre outros fatores, tern promovido o empobrecimento da qualidade de muitos Servic;os de Urgencia. Essa 
degradac;ao ocasiona, entre outros, o pedido de exames analiticos e de imagem de necessidade discutivel e 
a ausencia de capacidade de decisao, com maior morosidade no encaminhamento do doente (e aumento do 
tempo de permanencia do doente no Servic;o de Urgencia) para a solu~ao mais adequada. 

Pelo descrito, deve ser limitado o acesso a determinados meios complementares e procedimentos a menos 
que haja valida~ao segundo protocolos assumidos pela Direc;ao Clinica e/ou autorizac;ao de medico senior 
responsavel em presen~a fisica. 

Contudo, e de aceitar que a manuten~ao da eficacia dos Servic;os de Urgencia e uma materia 
particularmente sensivel e que, nalgumas circunstancias, existe justifica~ao para a maior celeridade de 
decisao na aprova~ao de contratos (especialmente dos recursos medicos, onde se encontra maior escassez 
de meios). Mais, embora haja uma crescente enfase na limitac;ao das horas extraordim\rias, e de 
compreender que em si estas podem nao ser o maior problema, mas sim, o gasto absoluto de dinheiro na 
analise global das rubricas. Por exemplo, analisando a produc;ao cirurgica adicional e o pagamento 
extraordinario, o primeiro chega a ser varias vezes mais oneroso para o Estado do que o segundo, por 
periodo de trabalho efetivamente cumprido e nivel de produc;ao. 

Assim, a capacidade de pagar horas devidamente justificadas deve ser mantida como um dos meios para 
garantir a operacionalidade dos servic;os com quadros diferenciados e a oportunidade de reter quadros 
necessarios para a estabilidade da equipa, em numero e diferenciac;ao tecnica. lndependentemente do que 
possa constar nos Acordos Coletivos de Trabalho em vigor, nao existem suficientes recursos para eliminar 
esta rubrica. 0 que deve acontecer e exigir a devida justificac;ao pela mesma. 

Uma medida estrutural de fundo, em termos da operacionalidade da equipe e na rentabilidade econ6mico 
financeira, e ao investimento na formac;ao de equipes medicas dedicadas no Servic;o de Urgencia. A noc;ao 
de equipe e central para o sucesso de qualquer organizac;ao. A fomentac;ao da equipe, nao apenas do 
sentimento de perten~a e de zelo pelo seu Servi~o, mas tambem, com a acumula~ao de experiencia e 
saberes, e extremamente relevante para o born desempenho, a sua celeridade e a libertac;ao de outros 
quadros diferenciados. 

Estes ultimos, que nalguns casas nao necessitam (se houver equipe dedicada diferenciada) de estar em 
permanencia no Servic;o de Urgencia, podem passar a acompanhar diretamente as enfermarias (que 
beneficiam com a residencia medica) e/ou ficarem de prevenc;ao para as situac;6es mais complexas e 
especificas, ou eventualmente com uma presenc;a reduzida no Servic;o de Urgencia para prever consultoria 
nos casos de elevada complexidade. Esta situac;ao e especialmente pertinente no foro medico do 
desempenho profissional, sendo que, nalgumas areas cirurgicas, justifica·se apoio permanente no Servi~o 
de Urgencia. 

As condi~6es de mercado (onde frequentemente tem existido outras oportunidades consideradas por muitos 
como mais aliciantes) e a falta de organiza~ao do trabalho nos Servi~os de Urgencia (o que torna o local 
menos apetedvel), nao tem favorecido a maior implementa~ao deste modelo. Contudo, a limita~ao das 
alternativas que agora se verificam com a evolw;:ao do mercado criam novas oportunidades. Em reforc;o 
desta oportunidade, seria importante a implementa~ao de soluc;oes formativas que valorizassem a 
crescente especializa~ao medica (on de a posi~ao da Ordem dos Medicos e fundamental). 
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Considerac;:6es Especificas - Recomendac;:6es sobre os pontos de Rede de Urgencia 

Considerando as pressupostos enunciados, tanto em estudos anteriormente feitos par equipes multidisciplinares, 
como em fun~ao das opini6es acima expressas, sao adiante descritas recomenda~6es especificas relativamente a 
cada Servi~o de Urgencia constante na Rede de Urgencias aprovada (Despacho n• 5414 de 2008). 

A Rede de Referencia~ao de 2001 previa 39 urgencias Hospitalares sendo que em 2006 haviam em funcionamento 73 
Servi~os de Urgencia. Em 2007, a CTAPRU recomendou 83 (mais 10 em numero face a rede anterior, a abertura de 
26 novas servi~os, reconhecimento formal de 45 servi~os ja existentes e o encerramento de 15 servi~os em 
funcionamento). A Rede de Urgencias aprovada por decisao politica em 2008 pressup6e 89 unidades, sendo 14 
Polivalentes (SUP), 30 Medico-Cirurgicos (SUMC) e 45 Basicos (SUB), destes ultimos, 20 em Hospitais e 25 em 
Centros de Saude. 0 presente Parecer preve 10 Polivalentes, 30 Medico-Cirurgicos e 43 Basicos, pressupondo 83 
unidades (portanto, com menos 2 Basicas e 4 Polivalentes, sendo que nesta contabilidade existe situa~ao a atender 
par haver unidades em fase de evolu~ao de SUMC para SUP - situa~ao adiante descrita). Embora a redu~ao e/ou 
atraso na evolu~ao do numero de Servi~os de Urgencia mais diferenciados a curta prazo possa originar uma redu~ao 
na despesa, a altera~ao do funcionamento interno dos servi~os e a centraliza~ao de recursos nas zonas 
metropolitanas implicarao igualmente importantes poupan~as. 

Nao se advoga qualquer alargamento da Rede de Urgencias em numero de pontos de rede. Pelo contrario, em 
fun~ao do parecer CTAPRU (com menos pontos de rede do que o aprovado), sugere-se a contra~ao da Rede de 
Urgencias onde manifestamente nao existe criteria tecnico em causa. Recomenda-se a planifica~ao do 
encerramento das seguintes unidades de urgencia: Curry Cabral- Lisboa, Fafe, Santo Tirso, Peniche, Montijo. 

Relativamente a encerramentos, para alem do acima descrito, reafirma-se a indica~ao da nao consigna~ao de 
unidades de urgencia nos seguintes locais: Peso da Regua, Vila do Conde, Sao Joao da Madeira, Ovar, Espinho, 
Estarreja, Anadia, Cantanhede, Fundao. 

Quanta a diferencia~ao de pontos de rede para o nivel Polivalente, salvo a situa~ao de Faro, recomenda-se a 
pondera~ao do investimento na evolu~ao SUMC para SUP. Nomeadamente, existem servi~os que poderao dispor de 
algumas valencias compativeis com o estatuto SUP mas que possuem lacunas importantes e, na pratica, nalguns 
casas se comportam como SUMC: Vila Real, Vila Nova de Gaia, Viseu, Evora e Faro. Assim, para entender 
corretamente a classifica~ao de Urgencia Polivalente e preciso reconhecer que existem Hospitais que no Despacho 
5414 de 2008 foram propostos para esse nivel, mas que (uns mais do que outros), ainda nao atingiram esse nivel de 
diferencia~ao, sendo o proposto uma meta e nao necessariamente uma constata~ao do concretizado. 

Era inten~ao do processo de requalifica~ao das urgencias que estes servi~os viessem a evoluir para nivel SUP. 0 que 
o presente Parecer prop6e nao e que se coloque em causa a desejavel progressao de alguns destes hospitais para o 
nivel SUP. Antes, e que, com a exce~ao de Faro, essa evolu~ao deve ser reavaliada no tempo na medida em que, no 
contexto da presente conjunta econ6mica, a prioridade deve sera rentabiliza~ao do existente (que genericamente 
ja fornece uma resposta) e a conten~ao e pondera~ao no investimento (na busca do mais desejavel). Pelo descrito, 
ate se verificar a requalifica~ao em causa, recomenda-se que alguns hospitais sejam entendidos como estando 
numa fase de transi~ao SUMC para SUP. 

Este raciocino explicara a designa~ao SUMC* destes casas (Vila Real, Viseu e Evora) no Parecer, sendo que nestas 
situa~6es esta designa~ao traduzira a realidade presente mas, real~a-se, nao a inten~ao futura (que, conforme 
Despacho 5414 de 2008, quando for passive!, se deve manter no sentido de evoluir para o nivel SUP). Esta questao e 
particularmente relevante tambem par causa da desejavel valoriza~ao do eixo central I interior do Pais, pais 
demasiados recursos estao presentemente concentrados nos centros urbanos de maior dimensao e na faixa litoral. 

No caso de Braga, deve qualquer investimento ser efectuado apenas se sem encargo adicional para o Estado. 
Noutra circunstancia, perante a presente conjuntura econ6mica, sera de manter a solu~ao existente com apoio dos 
SUP localizados no Porto. 

No caso de Vila Nova de Gaia, e discutivel a pertinencia do investimento para nivel SUP em todas as dimens6es 
inerentes a essa classifica~ao na medida em que, para fins de abordagem da urgencia/emergencia medica, ja 
existe capacidade instalada no Hospital de Santo Antonio. Numa altura de grande conten~ao or~amental, o caminho 
mais racional passa pela articula<;ao de meios especializados entre hospitais (e nao pelo desmantelamento de uns 
para a cria~ao de outros, em grande proximidade geografica). Nessa mesma conjuntura, a eventual aloca~ao de 
recursos financeiros para novas hospitais deve valorizar solu~6es integradoras da realidade instalada a nivel 
regional. 
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No caso de Viseu, imp5e-se uma decisao no Centro do Pais, o que passan\ pela op<;ao de concentrar SUP em 
Coimbra (numa solu<;ao HUC - CHC) ou em Coimbra e Viseu. Esta ultima hip6tese, mais vantajosa relativamente a 
cobertura geogratica, mandatara investimento em Viseu (sendo que esta e das unidades mais avan<;adas no 
processo de transi<;ao nivel SUMC - SUP). 

No caso de Faro, situa<;ao merecedora de aten<;ao prioritaria, considera-se que a celeridade desejavel na garantia 
da cobertura SUP no extrema Sul do Pais recomenda aten<;ao redobrada e a classifica<;ao Polivalente logo que 
possivel. 

Nos centres urbanos de Coimbra e Lisboa, a semelhan<;a do ja acontecido no Porto, devem ser assumidas solw;:oes 
de urgencias metropolitanas para varias especialidades onde diversos hospitais contribuem para a centraliza<;ao de 
recursos. Pelas implica<;oes operacionais, em gestae e em custos, bern como considerando o avan<;o do Hospital de 
Loures, e relevante equacionar a desativa<;ao de unidades hospitalares em Lisboa (por exemplo, nos Hospitais dos 
Capuchos, Desterro e Curry Cabral) com a centraliza<;ao de meios nas unidades polivalentes (nos Hospitais de Santa 
Maria, Sao Jose, Sao Francisco Xavier e Garcia Orta). Os medicos de todas estas unidades, bern como dos Hospitais 
de Santa Cruz, Egas Moniz, Santa Marta e Pulido Valente, devem prestar servi<;o em urgencias metropolitanas 
(desejavelmente, para evitar o transporte de doentes- com custos e riscos- em presen<;a nos espa<;os dos Servi<;os 
de Urgencia). Sempre que possivel, como politica de fundo, devem ainda ser centralizados os meios de todas estas 
unidades nos hospitais com maior polivalencia (contrariando a dispersao dos recursos, sendo de reduzir o numero 
unidades especializadas). 

Nos grandes centres urbanos, a centraliza<;ao de recursos deve ser entendida como urn imperative que nao deve ser 
necessariamente condicionada pelos limites dos centros hospitalares existentes. Embora seja de tentar respeitar 
essa delimita<;ao, e necessaria estar preparado para solu<;5es mais ambiciosas, aceitando-se a possibilidade de 
nalgumas especialidades haver uma centraliza<;ao de maior envergadura. E nesse cenario que deve ser lido o apelo 
a crescente rentabiliza<;ao de recursos, incluindo com o encerramento de unidades e o "downsizing" de outras. 

Na atual conjuntura financeira, e discutivel a viabilidade do avan<;o imediato do Hospital de Todos os Santos em 
Lisboa. E de adiar a constru<;ao de novas unidades previstas para a Povoa de Varzim - Vila do Conde e Vila Nova de 
Gaia. Na altura da concretiza<;ao futura destas, devem ser revistos os planos de forma a prever, respectivamente, 
nivel SUB na Povoa de Varzim {dando o Hospital de Matosinhos apoio SUMC a area geogratica) e SUMC em Vila Nova 
de Gaia (dando o Hospital de Santo Antonio o apoio SUP a area geografica). Estas solu<;oes, aproveitando a 
capacidade instalada, sao economicamente mais vantajosas e garantem resposta tecnica adequada. 

Quanta aos Servi<;os de Urgencia Basicos, salvo os aprovados por decisao politica, advoga-se a implementa<;ao das 
medidas necessarias para a conclusao da rede prevista no Centro e Sul do Pais {sendo de real<;ar a falta de 
condi<;5es plenas para esse fim em Mogadouro, Sao Pedro do Sul, Idanha a Nova, Coruche, Montemor-o-Novo e 
Serpa - situa<;oes em evolu<;ao). 0 investimento podera ser aceitavel face aos beneficios na garantia da 
acessibilidade aos cuidados urgentes das popula<;oes mais geograficamente distantes dos grandes centros urbanos. 

Ainda relativamente a diferencia<;ao, e de proceder conforme parecer tecnico previa relativamente a classifica<;ao 
Basica das seguintes unidades: Chaves e Mirandela onde deve ser assumido o nivel SUB {e nao SUMC), Barcelos e 
Amarante onde deve ser desativado o componente cirurgico urgente previsto no SUB {mantendo-se SUB nos termos 
do Despacho 727 de 2007). 

E igualmente necessaria equacionar o novo Hospital de Loures no contexte da Rede de Urgencias, sendo discutivel a 
real necessidade de nivel superior a SUB face a possivel oferta de servi<;os na area geografica. 

Como nota final relativamente a classifica<;ao dos Servi<;os de Urgencia, e de atender a possibilidade desta 
nomenclatura ser especifica do Servi<;o e nao se aplicar ao Hospital na sua globalidade. Por exemplo, e possivel 
haver Servi<;o de Urgencia nfvel SUMC localizado em Hospital cujas caracterfsticas globais merecem estatuto de 
Central e Polivalente. Este tipo de situa<;oes sao particularmente pertinentes no contexte da devida valoriza<;ao 
financeira do trabalho realizado nas institui<;6es. Assim, refor<;a-se que a materia tratada no presente Parecer 
apenas se refere ao que e relevante no contexte do Servi<;o de Urgencia. 
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Em compara~ao com a Rede de Urgencias anteriormente aprovada (Despacho no 5414 de 2008), prop6e-se a 
seguinte atualiza~ao face a evolu~ao das necessidades t<knicas e a atual conjuntura econ6mico-financeira: 

J•• N' . ••·.• Unidade 

1 i I' · 
1. 1.>· . ..... . ··.··. .. 

I'·N·. 't· I<:- we' 
.· ·· :S.~gyl)do 
< Desp_~cho ·. 
-.. ·n• .. 5414 ·._· 

1 Hospital de Sao Pedro SUP 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

-Vila Real 

Hospital de Sao Joao · 
Porto 

Hospital de Santo 
AntOnio · Porto 

Centro Hospitalar de 
Vita Nova de Gaia 

Hospital de Sao 
Marcos - Braga 

Hospitals da 
Universidade de 
Coimbra 

Centro Hospitalar de 
Coimbra 

Hospital de sao 
Teot6nio - Viseu 

Hospital de Santa 
Maria - Lisboa 

SUP 

SUP 

SUP 

SUP 

SUP 

SUP 

SUP 

SUP 

• Wvel .. · 
proposto 
-:n~ste :· 
Parecer 

SUMC * 

SUP 

SUP 

SUMC 

SUP 

SUP 

SUMC* 

SUP 

. . ··.. . . . . . . . 
.cOm~ntArio _{adi_ciona_l_--ao _ ~e-~istente _ e~- pareceres pr:ev1os, ___ re~ts:~nP_O_: atguns 
i_t_en~)IlJais rel~yan~es .:()~J·: il~str~I~ivOs _-_-de_·_--p.rin_'-ipj9s,-::·:_,S~_I11,·-- a:-:Pf~-~~~-~iio_--- de ~er 
exa_Ustivo_ '7 _paden do- ;arlcilises detatlladas--serein -:erectuadas-jmSt~fi()rmente ·em 
sede propria) ·•· ·. • . • . _ · .. · ·· .. _ . ·. · • .... 

Presentemente nao possui capacidade SUP, com nivel que estci em transh;ao 
SUMC · SUP, Na atual conjuntura, deve ser adiado investimento SUP, man tendo 
capacidade SUMC efetivamente instalada. 

Os dais hospitals fim de linha que efetivamente garantem a rede de seguran~a a 
maioria dos doentes graves e mais complexes na Regiao Norte encontram-se 
num processo de partilha e articula~ao de recursos que e em muitos aspectos 
modelar para outras realidades do Pais. E exemplo de urgencia metropolitana 
que rentabiliza recursos diferenciados com efidcia a Oftatmologia, onde de 
forma alternada nos hospitals se presta servi~o com os recursos agrupados dos 
hospitals. E exemplo de urg€ncia metropolitana com necessidade de revisao de 
criterios a Urologia, onde todo o servi~o noturno se encontra unicamente 
centralizado no sao Joao mas quatro das oito equipes sao fornecidas pelo Santo 
AntOnio. Face a preponderancia dos recursos fornecidos, seria mais justo e 
aceitavel uma sotu~ao com rotatividade mais equitativa. E exemplo de questao 
pendente, que carece de solu~ao mais estavel a defini~ao da abordagem da 
patologia oro-maxilo-facial. E iguatmente relevante a centraliza~ao da 
Neurocirurgia nos Centres de Trauma com capacidade efetiva nivel SUP, niio 
havendo justifica~ao para maior dispersao desta especialidade no Norte. 

Presentemente nao possui capacidade SUP. Na atual conjuntura, deve ser 
adiado o investimento anteriormente previsto, mantendo-se a capacidade SUMC 
efetivamente instalada. Ja existe SUP em proximidade no Hospital de Santo 
AntOnio. Val€ncias como a Cirurgia Plastica e Reconstrutiva e a Cirurgia 
Cardiaca ou Tonkica nao sao as mais determinantes para o funcionamento de 
uma urgencia gerat na imensa maioria das situa~Oes dinicas, havendo ainda no 
Hospital de Sao Joao capacidade logistica instalada nestes dominies. 

Existe a necessidade de refor~o de capacidade em diversos dominies. 
Presentemente, apenas deve haver investimento SUP se isso nao incorrer em 
encargo financeiro adicional para o Estado. 

A fusii.o dos Hospitals determinada em legisla<;ao ja publicada imptica a 
necessidade de, internamente, no seio do Centro Hospitalar, se encontrarem 
solu~Oes para a melhor rentabiliza<;ii.o de recursos agora disperses. 0 juizo de 
valor sabre a capacidade a manter nas unidades implica a decisao se as 
situa~Oes mais graves do Centro do Pais sao centratizadas em Coimbra 
(justificando-se 2 polos mais diferenciados) ou em Coimbra e em Viseu (com urn 
SUP em cada local). 

Presentemente nao possui capacidade total SUP, embora em fase avan~ada na 
transi~ii.o SUMC - SUP. Na atual conjuntura, deve ser adiado o investimento 
SUP, mantendo a capacidade SUMC efetivamente instalada. Dependendo da 
decisao estrategica a assumir para a Regiao, podercl haver indica~ao para o 
investimento SUP. No interesse regional, a op~ao SUP sera a mais indicada. 

Os maiores hospitals de Lisboa devem congregar os recursos agora disperses par 
varias unidades, nomeadamente nos Hospitals de Capuchos, Desterro e Curry 
Cabral. E de assumir urg€ncias metropolitanas em diversas especialidades mais 

---+--------+----+-----1 diferenciadas e/ou com maior carencia de recursos. A experiencia da Regiao 
10 Hospital de Sao Jose -

Lisboa 
SUP SUP Norte podera contribuir com a analise de modelos ja ensaiados. Os medicos das 

diversas unidades, incluindo dos Hospitals de Santa Marta, Pulido Valente, 
f---+---------+-----+-----1 Santa Cruz e Egas Moniz, devem pres tar servh;:o nas urg€mcias metropolitanas. 

Hospital de sao A possibilidade de encerramento de unidades a noite e tambem relevante onde 11 
Francisco Xavier_ SUP SUP a casuistica nao justifica tantas unidades em simuttaneo (e precise centralizar). 
Lisboa Nao deve a existencia de logistica multo especializada (como a vertente de 

f----+--------+----+------1 cuidados intensives, patologias cardiovasculares e pneumol6gicas, au a 
transplanta~ao de 6rg§.os) impedir a centraliza<;S.o de recursos. Antes, essas 
Areas podem melhor servir o sistema de saUde, e beneficiarem de apoio 
logistico especializado em areas complementares, se integradas em unidades 

12 Hospital Garcia de 
Orta - Almada 

SUP SUP 

de maior diferencia~ao global. 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Hospital do Espirito 
Santo de Evara 

Hospital Distrital de 
Faro 

Hospital Distrital de 
Bragan~a 

Hospital Distrital de 
Mirandela 

Hospital Distrital de 
Chaves 

Hospital Santa Luzia -
Viana do Castelo 

Hospital Sao Pedro 
Pescador- P6voa de 
Varzim 

Hospital Pedro 
Hispano - Matosinhos 

Hospital da Senhora 
da Oliveira · 
Guimaraes 

Hospital Sao Joao de 
Deus- Famalicao 

Hospital Padre 
America - Vale do 
Sousa 

Hospital de Sao 
Sebastiao · Feira 

Hospital Infante D. 
Pedro · Aveiro 

Hospital Distrital da 
Figueira da Foz 

Hospital de Santo 
Andre - Leiria 

Centro Hospitalar das 
Caldas da Rainha 

SUP 

SUP 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC• 

SUP 

SUMC 

SUB 

SUB 

SUMC 

SUB 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 

SUMC 
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Presentemente nao possui capac! dade SUP. Na atuat con juntura, deve ser 
adiado investimento SUP, mantendo-se capacidade SUMC efetivamente 
instalada. 

Presentemente nao possui capacidade SUP, sendo efetivamente SUMC em 
diversos dominies. Contudo, considerando a dist§.ncia absoluta e em tempo de 
trajeto ate Lisboa, o nc de transferencias ocorridas de doentes graves e a 
import§.ncia estrategica da regi§.o, bern como o polo turistico, e pertinente 
manter investimento com vista a implementa~ao de urgencia nivel SUP. Esta 
requalifica~ao e prioritil.ria no contexte da evotu~ao SUMC-SUP pelo que deve 
no mais curta prazo possivel merecer dassifica~ao SUP. 

Como polo garante do apoio urgente no extrema Nordeste, deve merecer 
refor~o continuo. 

Pragmaticamente, a capacidade cinirgica instalada e limitada, nao havendo 
meios nem justificat;5.o (especiatmente na atual conjuntura) para o 
investimento nivel SUMC. 

Pragmaticamente, a capacidade cirUrgica instalada e limitada, nao havendo 
meios nem justifica~ao (especialmente na atual conjuntura) para o 
investimento nivel SUMC. 

Constitui polo relevante para o apoio urgente na faixa literal Norte. 

Considerando a limita~ao existente em logisticas e recursos, a atual conjuntura 
(que nao aconselha o investimento em nova infraestrutura im6velL a 
disponibilidade de eixos rodoviarios importantes para 0 transporte celere de 
doentes e a exist@ncia de capacidade instalada sobrante no Hospital de 
Matosinhos, deve o Hospital Pedro Hispano assumir a garantia da resposta SUMC 
na faixa literal Norte ate a zona de interven~ao de Viana de Castelo. 

Considerando a capacidade instalada, muito especialmente em infraestrutura 
sobredimensionada para a atual necessidade imediata de Matosinhos, deve ser 
alargada a il.rea de influ6ncia do Hospital. 

Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de inftuencia, 
devendo englobar o apoio direto a Fafe (onde nao se justifica SUB). 

Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
devendo englobar o apoio direto a Santo Tirso (onde nao se justifica SUB). 

Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
devendo englobar o apoio direto a Amarante (onde nao se justifica capacidade 
cirUrgica em SUB). 

Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
devendo englobar o apoio direto a sao Joao da Madeira, Oliveira de Azemeis e 
Ovar (sendo que nao se justifica SUB no primeiro caso e que no futuro devem 
ser reavaliados os SUB existentes nas duas Ultimas situa~6es). 

Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
devendo englobar o apoio direto a Estarreja e Agueda (onde nao se justifica 
SUB no primeiro caso e que no futuro deve ser reavaliado o SUB na segunda 
situa~ao). 

Constitui polo retevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia. 

Constitui polo retevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia. 

Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de inftuencia, 
devendo engtobar o apoio direto a Peniche (onde nao se justifica SUB). 
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29 Hospital de Sousa SUMC SUMC Os hospitals enquadrados no Centro Hospitalar constituem palos relevantes para 
Martins - Guarda o apoio urgente na respetiva area de influencia. 

30 Hospital Distrital da SUMC SUMC 
Na lOgica da rentabilizac;:ao de recursos e val&ncias medicas e cirUrgicas 
diferenciadas (e especialmente escassas na area geogratica). devem ser 

CovHha assumidas sotuc;:Oes de centralizac;:ao de urg&ncias nalguns dominies, vatorizando 
a inter-depend&ncia das especialidades na sua atuar;:ao. 

31 Hospital Amato SUMC SUMC 
Lusitano - Castelo 
Branco 

32 Hospital Distrital de SUMC SUMC No contexte do Centro Hospitalar de Media Tejo, constitui o polo rna is 
Abrantes relevante para o a polo urgente na respetiva area de influencia. 

33 Hospital Distrital de SUMC SUMC Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia. 
Santarem 

34 Hospital de Reynaldo SUMC SUMC Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia. 
Santos · Vila Franca 
de Xira 

35 Centro Hospitalar de SUMC SUMC Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia. 
Torres Vedras 

36 Hospital de Curry SUMC -·-- Considerando o apoio possivel dos Hospital Santa Maria a area geogratica e 
Cabral - Lisboa respectiva populac;:ao, bern como, como dado a adquirir especial relevancia a 

curta prazo, o investimento no Hospital de Loures, nao existe justificac;:ao para 
a manutenc;:ao do Servic;:o de Urg€ncia. 

37 Hospital Fernando SUMC SUMC Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia. 
Fonseca · Amadora 

38 Hospital Condes de SUMC SUMC Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia. 
Castro Gulmaraes -
Cascais 

39 Hospital de Nossa SUMC SUMC Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Senhora do Rosano . devendo ser promovida a crescente articulac;:ao com o Hospital Garcia da Orta. 
Barreiro 

40 Hospital de Sao SUMC SUMC Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia. 
Bernardo · SetUbal 

41 Hospital do Literal SUMC SUMC Constitui polo retevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Alentejano apesar da casuistica relativamente menor face a outros SUMC, valorizando-se a 

distancia e tempo de trajeto ate outra unidade de urg€ncia diferenciada. 

42 Hospital Dr. Jose SUMC SUMC Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Maria Grande de apesar da casuistica relativamente menor face a outros SUMC, valorizando-se a 
Portalegre dist3ncia e tempo de trajeto ate outra unidade de urg€ncia diferenciada. 

43 Hospital Jose Joaquim SUMC SUMC Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Fernandes · Beja apesar da casuistica relativamente menor face a outros SUMC, valorizando-se a 

dist3ncia e tempo de trajeto ate outra unidade de urg€ncia diferenciada. 

44 Hospital do Barlavento SUMC SUMC Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia. 
Algarvio · Portimao 

45 Centro de Salrde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Montalegre apesar da casuistica retativamente baixa, vatorizando-se a distancia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

46 Centro de Saude de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de inftuencia, 
Mogadouro apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando-se a dist3ncia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 
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47 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Monr;:ao apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando-se a dist§.ncia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

48 Hospital Conde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Bertiandos - Ponte de apesar da casuistica retativamente baixa, valorizando-se a dist§.ncia e tempo de 
Lima trajeto ate outra unidade de urgencia. 

49 Hospital Distrital de SUB ---- E discutivel a indicac;:ao para SUB neste local, com a melhoria das acessibilidade 
Macedo de Cavaleiros rodovii3.rias, a proxfmidade doutros palos de urgencia e a existencia de apoio 

medico em Consulta Aberta (sendo que, presentemente, o SUB jci e assegurado 
pelos Cuidados de SaUde PrimAries, apesar de instalado no Hospital). 

50 Hospital de Santa SUB SUB Pragmaticamente, a capacidade cirUrgica instalada e limitada, nao havendo 
Maria Maier- Barcelos meios nem justificac;:ao (especialmente na atual conjuntura) para 0 

investimento nivel SUMC. Na pratica, as situac;:Oes clinicas mais complexas jc3. 
sao frequente encaminhadas pela emerg@ncia pre hospitalar para o Hospital de 
Braga (em grande proximidade). 

51 Hospital de Sao Jose SUB ---- Considerando a integrac;:ao com o Hospital de Guimaraes em Centro Hospitalar, 
de Fafe nao existe justificac;:ao para SUB. 

52 Hospital Conde de sao SUB ---- Considerando a integrac;:ao com o Hospital de Famaticiio em Centro Hospitalar, 
Bento • Santo Tirso nao existe justificac;:ao para SUB. 

53 Hospital de Nossa SUB SUB A casuistica da aflu@ncia aos Servic;:os de Urg@ncia do Porto e a populac;:ao 
Senhora da Conceic;:ao abrangida podera justificar a manutenc;:ao de urn polo SUB em apoio na regiiio 
de Valongo (situac;:ao que no futuro devera ser reavaliada). 

54 Hospital de Sao SUB SUB Pragmaticamente, a capacidade cirUrgica instalada e timitada, nao havendo 
Gonc;:alo - Amarante meios nem justificac;:ao (especialmente na atual conjuntura) para 0 

investimento cirUrgico em SUB. Na priltica, as situac;:6es dinicas mais 
complexas jil sao frequente encaminhadas para o Hospital Padre America - Vale 
de Sousa (em grande proximidade). 

55 Hospital Distrital de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva ilrea de influencia. 
Lamego 

56 Hospital Distrital de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Agueda com situac;:ao a rever no contexte da articulac;:ao com o Hospital de Avelro. 

57 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Cinfaes com encaminhamento e articulac;:ao como Hospital de Vale de Sousa. 

58 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva Area de influencia 
Arouca com encaminhamento e articulac;:ao com o Hospital da Feira. 

59 Hospital deS. Miguel • SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva cirea de influencia, 
Oliveira de Azemeis com situac;:ao a rever no contexte da articula~ao com o Hospital da Feira. 

60 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva cirea de influencia, 
Arganil apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando-se a dist§.ncia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urg@ncia. 

61 Hospital de Alcobal'a SUB SUB Constitui polo retevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia. 
Bernardino Lopes de 
Oliveira 

62 Hospital Distrital de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva cirea de influencia. 
Pombal 

63 Hospital de sao Pedro SUB ---- Considerando a integrac;:ao com o Centro Hospitalar de Caldas da Rainha, nao 
Gonc;:atves Telmo - existe justificac;:ao para SUB. 
Peniche 
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64 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencla, 
Moimenta da Beira apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando-se a distancia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

65 Hospital de C§.ndido SUB SUB A casuistica da aftuencia aos Servic;:os de Urgencias de Viseu e de Tondela 
de Figueiredo - podercl justificar a manutenc;:ao de urn polo SUB em apoio na regi§.o (situac;:ao 
Tondela que no futuro devera ser reavaliada). 

66 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
sao Pedro do Sul apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando-se a dist§ncia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

67 Hospital de Nossa SUB SUB Constitui polo relevante para a apoia urgente na respetiva area de influencia, 
Senhara da Assun~ao - apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando-se a distancia e tempo de 
Seia trajeto ate outra unidade de urgencia. 

68 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para a apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Vila Nova de Foz COa apesar da casuistica relatlvamente baixa, valorizando-se a distancia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

69 Centro de SaUde da SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Serta apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando-se a distancia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

70 Centro de Salrde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Idanha ·a -Nova apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando-se a distancia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

71 Hospital Distrital de SUB SUB Considerando a integra~ao em Cetro Hospitalar no contexte do Media Tejo, bern 
Tomar como a desejavel articula~ao entre especiatidades e a gestao mais racional do 

encaminhamento dos doentes, e de centralizar a capacidade SUMC no Hospital 
de Abrantes e prever nivel SUB nos outros palos do Centro Hospitalar. 

72 Hospital Distrltal de SUB SUB Considerando a integra~ao em Cetro Hospitalar no contexte do Media Tejo, bem 
Torres Novas como a desejavel articula~ao entre especialidades e a gestao mais racionat do 

encaminhamento dos doentes, e de centralizar a capacidade SUMC no Hospital 
de Abrantes e prever nivel SUB nos outros palos do Centro Hospita!ar. 

73 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Coruche apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando-se a distancia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

74 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Alcacer do Sal apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando·se a distancia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

75 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Agualva -Cacem apesar da casuistica relativamente baixa, va!orizando-se a distancia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

76 Centro de SaUde de SUB SUB Considerando e entrada em funcionamento do Hospital de Loures, e de 
Lou res reequacionar a pertinencia deste SUB, com a transferencia do Servic;o de 

Urgencia para o ambiente hospitalar e a avatiac;ao do nivel de complexidade 
efetivamente requerida. 

77 Hospital Distrital do SUB ---- Considerando a proximidade do Hospital do Barreiro, nao existe justificac;ao 
Montijo para SUB. 

78 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Estremoz apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando~se a distancia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

79 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva il.rea de influencia, 
Montemor - o ~Novo apesar da casufstica relativamente baixa, vatorizando-se a distancia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 
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80 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Ponte de SOr apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando-se a dist§ncia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

81 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva Area de influencia, 
Castro Verde apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando-se a distS.ncia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

82 Centro de Sa(Ide de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Moura apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando·se a distS.ncia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

83 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Odemira apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando·se a dist3ncia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

84 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia, 
Serpa apesar da casuistica relativamente baixa, valorizando-se a distS.ncia e tempo de 

trajeto ate outra unidade de urgencia. 

85 Hospital de Santa SUB SUB Na l6gica do Pais, podera ser defensavel a manuten~ao do polo de urgencia, 
Luzia de Elvas apesar da casuist lea relativamente baixa. Na l6gica do interesse do doente mais 

grave, devem ser promovidos acordos transfronteiri~os com Espanha para o 
apoio mais cetere nas situa~6es mais complexas. 

86 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia. 
Albufeira 

87 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de influencia. 
Loute 

88 Centro de SaUde de SUB SUB Constitui polo relevante para o apoio urgente na respetiva area de inftuencia. 
Vita Real de Santo 
AntOnio 

89 Hospital Distrital de SUB SUB A casuistica da afluencia aos Servic;os de UrgEincias de Portimao e de Lagos 
Lagos podera justificar a manuten<;ao de um polo SUB em apoio na regi.§.o (situa~ao 

que no futuro devera ser reavaliada). 

SUMC*: Face a necessidade de investimento, esta designac;ao traduz a reatidade presente, nao colidindo a mesma com a inten~ao futura de se 
evotuir para nivel SUP (conforme Despacho 5414 de 2008). 
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Considerac;:6es Especificas - Recomendac;:6es sobre a gestao do sistema 

Nao basta a implementa~ao de solu~6es. E exigivel, no plano moral e da boa gestae, que se reforcem os 
mecanismos de acompanhamento e o efetivo controlo do sistema de saude, incluindo na Rede de Urgencias. Sao 
aspectos considerados especialmente relevantes neste dominic: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A existencia de um grupo de acompanhamento, constituido por profissionais de saude de reconhecida 
pericia na area, com interface institucional junto dos organismos com responsabilidades tecnicas e 
operacionais na saude, como a Dire~ao Geral da Saude, Administra~6es Regionais da Saude e Institute 
Nacional de Emergencia Medica. 0 Grupo de Acompanhamento da Reforma das Urgencias (Despacho no 
16544 de 2007) cumpria com este objetivo. lmporta criar uma estrutura adaptada as exigencias atuais. 

Analise dos estudos ja realizados (no ambito da CTAPRU), importantes para a carateriza~ao da capacidade 
instalada e a aferi~ao da evolu~ao do sistema. Sao particularmente relevantes os instrumentos de analise 
dos sistemas de informa~ao em uso nos Servi~os de Urgencia, os estudos populacionais e de tempos de 
trajeto entre areas geogrMicas e unidades de urgencia e as redes regionais de referencia~ao propostas e 
aceites (mas nem sempre implementadas) a nivel de cada Administra~ao Regional de Saude. 

Valoriza~ao do trauma (incluindo o doente queimado) como situa~ao clinica merecedora de uma 
referencia~ao especifica, um registo nacional de trauma e um conjunto de politicas relativamente ao 
tratamento inicial e definitive. 

Com a evolu~ao das realidades (em valencias disponiveis, eixos rodoviarios existentes, etc .... ), aferi~ao do 
acima descrito e a revisao peri6dica das Redes de Referencia~ao, de urgencia (em geral) e do trauma 
(como exemplo especifico). 

Adop~ao de uma politica e discurso de verdade quanta a classifica~ao dos Servi~os de Urgencia, nao 
confundindo inten~6es com a realidade e valorizando a capacidade efetivamente instalada em valencias e 
logisticas (com especial relevancia na considera~ao dos Servi~os Medico-Cirurgicos e Polivalentes). 

lnvestimento crescente na organiza~ao dos meios e circuitos de comunica~ao entre unidades, bern como, 
do transporte secundario de doentes com a qualidade exigida (comprometendo os Hospitais eo IN EM). 

Adop~ao de politicas de internamento de doentes que diminuam o cenario (frequente) de doentes 
internados no Servi~o de Urgencia (que deveriam estar em locais apropriados para internamento, nao sendo 
esse o objetivo do Servi~o de Urgencia). 

Reconhecimento do caracter social de alguns dos fen6menos verificados nos Servi~o de Urgencia, com 
refor~o do componente de apoio neste dominic noutros contextos que nao o Servi~o de Urgencia. 

Manuten~ao de solu~6es que garantam a acessibilidade do doente agudo (mas nao urgente) a medico, 
nomeadamente com a existencia de Consultas Abertas, para a observa~ao medica nao programada em 
ambiente extra hospitalar, mantendo assim a acessibilidade adequada (mesmo onde se encerram Servi~os 
de Urgencia). 

Incentive do acesso ao sistema de saude atraves dos meios e vias pr6prias para o efeito. A implementa~ao 
de Consultas Abertas paden!! fomentar a procura de cuidados nas situa~6es agudas (nao urgentes) em 
cenarios tecnicamente mais apropriados para o nivel de gravidade, com menor encargo do que no Servi~o 
de Urgencia relativamente ao pre~o pago por episodic e com menor possibilidade da indu~ao do consume 
pela procura e disponibilidade, por exemplo, em meios complementares (que nao se justificam serem 
complexes na Consulta), o que tambem diminuira o custo de efetiva~ao incorrido independentemente do 
pre~o estipulado e pago. 

lmplementa~ao de auditorias sistematicas relativamente a areas chave no percurso do doente: triagem de 
prioridades, taxas de readmiss6es, taxas de mortalidade e eventos sentinela, entre outros. 

lnvestimento no esclarecimento da popula~ao relativamente ao conceito de presta~ao de cuidados no 
Centro de Saude (patologia aguda nao urgente), versus presta~ao de cuidados no Servi~o de Urgencia, 
Basico ou outros (patologia aguda com can\cter urgente). E fundamental investir na comunica~ao. 

Sem desvaloriza~ao das restantes quest6es, elei~ao do respeito pela missao do Servi~o de Urgencia e a 
cria~ao de equipes medicas dedicadas de entre os objetivos mais estrategicos para a melhoria da coerencia 
e eficacia do sistema, reconhecendo que muitos dos outros projetos serao mais viaveis e celeres se estes 
forem valorizados. 
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Conclus6es 
0 presente conjunto de reflexoes constitui um Parecer que visa explicitar a trabalho feito (valorizando diversas 
iniciativas decorrentes do debate e envolvimento de muitos) e a rumo julgado mais adequado face aos desafios 
atuais (uma opiniao meramente pessoal), com a intuito de contribuir para as solw;6es agora necessarias, de foro 
clinico e economico-financeiro. 

Sao aspectos a valorizar em qualquer reforma da saude a acessibilidade dos doentes, a qualidade dos servic;:os 
prestados e a sustentabilidade do sistema. 

Em Portugal, na atual conjuntura, conciliar estes requisites com a realismo do Produto Interne Bruto e a 
consequente disponibilidade financeira e, no minima, um desafio para a capacidade de governac;:ao, seja ela 
clinica, administrativa, legal au financeira. 

Nos ultimos anos verificaram-se melhorias significativas nos indicadores da saude. Contudo, face a evoluc;:ao do 
Produto Interne Bruto, considera-se que a encargo financeiro incorrido com a saude e desproporcionalmente 
superior ao que seria desejavel. Assim, existe a necessidade imperiosa de investir numa gestae mais rigorosa dos 
recursos disponiveis. 

Sao necessidades importantes a adopc;:ao de conceitos claros sabre a organizac;:ao do sistema, a implementac;:ao de 
soluc;:oes objetivas relativamente a pontes de rede, funcionamento interne desses servic;:os e referenciac;:ao em rede 
entre (e ate) as mesmos. 

Realc;:a-se que, estabilizada a solw;:ao relativamente aos pontes de rede a considerar, e fundamental a aferic;:ao e 
atualizac;:ao periodica da Rede de Referenciac;:ao que (a nivel nacional e regional) defina a encaminhamento do 
doente mais grave e a articulac;:ao organizada entre as servic;:os no seu ambito. 0 presente Parecer nao aborda a 
soluc;:ao abrangente para esse fim mas, considerando as estudos ja efectuados e definindo-se as pressupostos que 
precisam de ser atualizados, e passive[ com celeridade proceder com OS ajustamentos necessaries para a 
clarificac;:ao de uma Rede de Referenciac;:ao. 

Para a definic;:ao des caminhos a seguir, realc;:a-se a importancia da existencia de urn grupo multidisciplinar de cariz 
tecnico que acompanhe a evoluc;:ao do sistema e proponha as ajustamentos necessaries. 

0 proposto no presente Parecer refere-se a urgencia geral, havendo que em sede propria atender as 
especificidades das urgencias Pediatricas, Obstetricas e Psiquiatricas. Estas sao realidades muito especificas que 
devem ser enquadradas no contexte das respectivas Redes de Referenciac;:ao, valorizando-se igualmente a 
rentabilizac;:ao de recursos como urn principia fundamental. 

Como medico, a proponente considera garantidos as prindpios eticos, deontologicos e do estado da arte medica 
nas propostas veiculadas no presente Parecer, ressalvando a promoc;:ao da boa utilizac;:ao des servic;:os publicos, a 
manutenc;:ao de soluc;:oes para a acessibilidade do doente urgente e nao urgente, numa logica de equidade e 
efetividade na gestae do Bern publico. 

0 proponente encontra-se disponivel para qualquer esclarecimento adicional que a Grupo de Trabalho para a 
Reforma Hospitalar considere pertinente. 

Setembro 2011 

Antonio Marques 
Chefe de Servi«;o da Carreira ME!dica 

Anexos 

Sao apresentados despachos, estudos, relatorios e recomendac;:oes que sistematizam alguma da produc;:ao mais 
relevante sabre esta materia nos ultimos anos e que contribuem para a fundamentac;:ao de diversas propostas 
constantes no Parecer. 




