
Sala Cdstina Ramos
Godinho

Avaliação do lmDë
Desempenho lloS





Sara Cristina
Godinho

Ramos

UniveFidade do Àvcib Seccão Auónomê d€ Ciancias SociáÉ. Juídl@. e

Avaliação do lmpacto do Modelo SA no Desempenho
Hosoitâlar

DissêÍtâçãô apÍeseitada è univeGidêdê de avè|rc pêÉ cúmp. menLu los
rêqúls ìos ne@ssádosà oblençáo do !Éú dê MêslÍé eh Gestáo Públi*,
rea 4da sob a o enraçro ciêntrôcâ dê Pror*soÍa Doutm cláudiã s. sârico,
Proresso6 Aux I â da Secoáo Âotónómâ de Ciênoias Sooiais, Juídt€s e
Polilioasda Univercidâdô d€ ÂwiÍô.



I
obl



Prcf. DoutoÍ J6é Manoêt Lop6 dâ Silvâ MoEirá
Fof.sú c&Àático d0 univdiirìc dê Áwir

ProÍ Dourôr caÍ G MokÈ dâ C@la
Prcrèser auirìf dr Esìr N,ciò"i d. sâú!. púütie iìa univBid,&È Non dé

Prôr.' DouroÈ Cáudia S. SâÍico
?Ìôês.oBAuiÌir&Unìv.Ãi&rt d€Arcib





AgEdèçô à ft.'fë5r@ Doú
PãLaEs ds henürc, dêbni
Ao neu Pa ê à Írra,1r p€lo d
Ao Joào pêla p*i6nd€, @tri





  

palavras-chave 
 

Saúde; reforma da saúde; serviço nacional de saúde; hospital público português; 
empresarialização; modelo SA; avaliação. 
 

resumo 
 
 

Em Portugal, a evolução com os gastos em saúde tem vindo a crescer a um ritmo 
significativamente superior a outros países da OCDE determinando, assim, a 
necessidade em reformar o Sistema de Saúde Português.  
O processo de empresarialização hospitalar inseriu-se numa política de modernização e 
revitalização do Serviço Nacional de Saúde que pressupôs, por parte das novas 
unidades, a adopção de uma gestão inovadora com carácter empresarial orientada para 
a satisfação das necessidades do utente. Pretendeu-se, ainda, que estas unidades, 
dotadas de maior agilidade e autonomia, disponibilizassem um melhor acesso dos 
cidadãos aos cuidados de saúde, e promovessem o desenvolvimento e o mérito dos 
respectivos profissionais. 
A Lei de Bases da Saúde, de 1990, deu alguns passos em frente na adopção da prática 
do modelo empresarial e delegou responsabilidades da tutela dos serviços centrais para 
órgãos desconcentrados, permitindo, assim, as experiências inovadoras de gestão. Em 
2002, a Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, veio alterar de forma decisiva algumas 
disposições da Lei de Bases da Saúde, permitindo que entre os modelos de gestão dos 
hospitais figurasse a Sociedade Anónima (SA) de capitais públicos. 
A 7 de Dezembro de 2005 o Conselho de Ministros transformou em Entidades Públicas 
Empresariais (EPE), os Hospitais SA. No que diz respeito ao tipo de gestão, a mudança 
ocorrida de SA para EPE não implicou alterações significativas, vigorando assim, o 
nosso estudo, na avaliação do impacto da experiência SA. 
Neste contexto, surgiu o estudo, descritivo - estudo de caso, de tipo qualitativo, que 
incidiu sobre o tema da avaliação e implementação do Modelo SA e o seu impacto, no 
contexto da Reforma da Saúde em Portugal, na medida em que o nosso interesse pela 
avaliação da empresarialização surgiu como uma necessidade em contribuir para um 
aperfeiçoamento na implementação do modelo empresarial, com vista a alcançar os 
objectivos a que, inicialmente, se propôs. Para a concretização do trabalho elaborámos 
a seguinte questão de investigação: Qual a percepção dos enfermeiros, a exercer cargos 
de gestão, sobre o fenómeno da empresarialização e seu impacto?  
Os dados foram obtidos através da aplicação de entrevistas semi-estruturadas a 
enfermeiros a exercer cargos de gestão, do hospital em estudo, e através da sua 
interpretação apurámos que o maior problema não reside na filosofia do modelo, mas 
sim na sua aplicabilidade, no terreno, e a necessidade de ser submetido a uma 
avaliação, regular. 
Também depreendemos que o SNS necessita de ser revitalizado, através do modelo 
empresarial, em vigor ou de qualquer outro modelo, sendo que ao Estado apenas 
competirá garantir que o modelo a implementar seja avaliado, de forma constante, e se 
os objectivos propostos estão a ser alcançados e os princípios éticos aceites a ser 
respeitados, depois da sociedade civil ter sido completamente informada das vantagens 
e inconvenientes das possíveis soluções. 
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abstract 
 

In Portugal, the cost of providing healthcare has been increasing at a significantly faster 
pace than other countries of the OECD, highlighting the need to reform the Portuguese 
Health System. 
The process of implementing the hospital entrepreneurialization forms part of a policy 
of modernization and revitalization within the National Health Service which 
presupposes the adoption of an innovative new small-business-style management 
strategy, focused on meeting the needs of patients, when creating new public health 
units. It is hoped that these units, acting with greater flexibility and autonomy, will 
allow citizens greater access to public healthcare, and will bring about the personal and 
professional development of those who work in them. 
The 1990 Health Base Law took some steps towards the adoption of the hospital 
entrepreneurialization and delegated the responsibility of managing central services to 
decentralized entities, thereby permitting innovative management experiments. In 2000, 
Law n. º 27/2002 of 8th November altered some of the provisions of the Health Base 
Law in a decisive way, allowing hospitals to be managed like Public Limited 
Companies (hospitals SA). 
On 7th December 2005 the Council of Ministers transformed hospitals SA into Public 
Private Entities (hospitals EPE) with regard to the type of management. The change 
from SA to EPE did not imply significant alterations in management procedure, which 
reinforces the validity of our study of the impact of the SA experience. 
It is from this background that this study emerges. It is a qualitative descriptive case-
study which explores the theme evaluation and implementation and impact of the 
Model SA in the context of Health Reform in Portugal. Our interest in evaluating the 
hospital entrepreneurialization comes from a need to contribute to an improvement in 
the implementation of private management techniques, and we hope we have achieved 
our objectives. In order to make this a practical study, we asked the following question: 
How do nurses with management responsibilities perceive the phenomenon and impact 
of the hospital entrepreneurialization? 
Data was obtained from semi-structured interviews with nurses with management 
responsibilities at the hospital under study. Our analysis of the data leads us to believe 
that the greatest problem lies not with the philosophy of the model but with its 
implementation on the ground, and highlights the need for regular evaluation of this 
process. 
We also feel that the National Health Service needs to be revitalized, through the 
application of the current enterprise model or any other appropriate model. After a 
period of public education as to the pros and cons of the possible solutions, the Sate 
should only promise to guarantee the constant evaluation of the chosen model, ensuring 
that stated objectives are being reached and ethical principles being respected. 
 

 
 



INDICE GERAI,

INDICD CERÁL,

ÍNDICE DE QUÂDROS

iNDIcE DE ÍrGUÌ-{s

INTRODUçÃO

PÁRTE I, Á SAú'DE, O SOSPITAL PÚBLICO PORTUGÚ'ÊS E O
MODELO EMPRESARTÀL

1. Á SAú.DE EM PORTUCAT- - BRX\aE RXTLEXÃO...........-...-....-.,,.,,. 4

l . t .  EvoLUçÀoDAsa(JDEECONCEÌÌOS. . . . . . . . . . . . . . - . - . - . . . . . . . . . , . , , .  4

1.1,1,Di rc i toàsaúde. , , . , . , . . . . ,  8

1.1,2.MeÌodod.srúd. , . . . . , . , . . . . . , . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . - . . . . . . . .  Ì0

1.2. RIFORMA DA SÁúDE... .,.,,.,.,.,.., 14

1l . l .EstadoregdldoÌ . . . . . . . . . . - , . . , , . . , . , , , , , . . , . . . . , , , . . , . , . . , . . . . . . , . . . . . . - .  l6

l l . 2 -Po l í t i c ' dès iú i l ê .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -  .  ,  .  :  ,  .  
.  .  .  .  .  .  -  . .  .  .  .  .  . .  . '  .  -  .  l 8

11,3.  Os dstos dâ s !úde. , , , , . , . , . , . . . . . . . , . . . . . . . - . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

2. STSTEMÁ DE SÀú'DE PORTUGI'ES

2,1. oRGANZÂÇÃO E OBJECTIVOS

26

27

l2

ló

38

).2. |INANCÌAMENTO DO SNS.

2.]. MODEIOS DE CESTÃO.

2.4. O TUTURO DO SNS.





3,

8 7

PARTE Í - EMPNSÁRL{LIZAçÃO EOSPTTÂLÁR: ANT|I,ISE I}E TJM
ESTUDO DE CASO

T,INSTITUIçÁO EM ESTUDO: AOSPÍTÁI TNFANTE D. PEDRO,......,,.

, .  A B O R D A T F \ 4  l : r Ò o l ( A  . .  . . . . . . . . . . . . . . .

.  : '  A À A C - . o y q ç \ o D q n \ ç  t u t \ A o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. \frToDotoclA Do f(ÌuDo
' '  _ o \ .  n . l a L l l A \ Ã O D O  s  .  D o

92

92

94

9 1





3.3. Iì4PÁCTO DO MODETO SA.,.............-;

Áiqo I ' Pedido de flloÍizaÉo !-" " *e, do! dldj

Áldo 2 - Ì$tÌudto ile ]@]}a de dôilG

Àndo 3 - Ttuaição dB aEwistar

Alqo 4 - GÉlha de eilise dè dreÌido

ti
i7
Ì::





ÍNDrcE DE euaDRos

Desenvollindb nâ saúde eú Portusâl (côrpâúção úft Ì970 e
roc-)  .  . . . . . . . . .

Nnel desnsÍaçàocóm os seff çorlublrccd.súd.

McdidÀ d. 6denção de cuslos oôs Es6d6 Mmb@
íFúaÌ do .éc. rC( e in' o do .ec )OC)

subts tmasdesaúde(â lgmex@p]or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . . . . . , . . . . . , , . , , , ,  30

Conbiuçãopúblico/privâdomPoíqal,1992........-..............-....,....,. 33

lxperiênciâs ilowdo6 dc gê31ãô M sqüàcü d! toi de BM dê 64

No 'aupo logra  ü  ôc"do ,hospr t rTd .8d . . . . . . . . . . . . . . . . , , . , , ,  . . . . . . . . . . . .

ÈospnaÁ òa {25!r nosprbs *t.

vhãoemkg1ca!âÉ z Fd- cq

ODotudàdê.e i.co. pffi o úodcló SÁ ..... . ....,,,.,,

101

E&alõs p.!üÌâcionais !e âs núltipld vâÌêncidj !o IIIP

DoniDios e cdc!ôn:s ,denLiiedos M ânàLsê dê 6úido



' : 1
. : i

: ; Í

t';!
i : à
i! iì

.-. 
ã

' ' . {

' Y â
,s{

,;4lt

:ffi
{ã

H
ilt 4"'d

, ;É;1
.-,-", t
a{.{

/a

' r_:l



h{DICE DE FIGURÂS



.!;

iÍl



1 

INTRODUÇÃO 

 

 

A questão da subida dos custos globais, seja qual for o modelo de sistema de saúde 

adoptado, tanto em valor absoluto como em percentagem da riqueza produzida por cada 

país, tornou-se uma preocupação comum a todas as nações - como iremos verificar este 

aumento necessita de se encontrar em paralelo, relativamente a outras vertentes do sistema, 

tão ou mais importantes que os custos, como a qualidade de cada cuidado e a cobertura 

total da população. Considerada como um factor relevante no sector económico, a saúde 

representa nos países da OCDE em média 9% do PIB e, simultaneamente, um decisivo 

instrumento de coesão social. 

Reformar o Sistema de Saúde para o tornar financeiramente sustentável, sem quebra 

de qualidade e sem que sejam afectados valores como a equidade e a universalidade, 

continua a ser, nos países europeus e um pouco por todo o mundo, uma tarefa difícil. Em 

Portugal, o SNS fundado numa lógica de administração pública prestadora tem-se revelado 

avesso a processos de mudança e modernização, convivendo com interesses corporativos e 

parcelares, por vezes dominantes, surgindo assim a necessidade de revitalizar o Sistema de 

Saúde. 

Sabendo que o nosso parque hospitalar consome uma parte substancial do orçamento 

do Ministério da Saúde, no sentido de ultrapassar a crise instalada e/ou evitar a ruptura da 

instituição hospitalar, foram-se registando reformas nos hospitais públicos.  

A gestão dos hospitais é, desde há décadas, um dos focos de maior atenção nos 

processos de mudança na saúde. Organizações complexas, palco de múltiplas actividades, 

prestadoras de uma enorme diversidade de serviços, em que se conjuga uma forte 

diferenciação tecnológica com vincadas preocupações do foro social, os hospitais 

evidenciam as dificuldades naturais quando confrontados com a permanente pressão para a 

mudança e adaptação a novos processos e novas exigências. 

Os hospitais empresa romperam com o preconceito de que não é possível fazer 

mudanças na saúde, mobilizando todos os agentes em sentido convergente, convertendo-se 

num poderoso catalizador da reforma estrutural do sector hospitalar português e um 

incubador de novas ideias e experiências (Ribeiro, 2004). 
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Qualquer que seja a posição ideológica sobre a crescente adopção do paradigma 

empresarial no hospital público português, existem dúvidas fundadas de que algumas das 

condições indispensáveis ao sucesso da iniciativa não se encontram ainda realizadas e, por 

outro lado, há as que são tidas como prejudiciais. De acordo com Oliveira (2003), qualquer 

melhoria do sistema depende da capacidade reguladora do governo para acompanhar e 

supervisionar cada conversão e para instituir métodos de cooperação e coordenação e, 

finalmente, para aperfeiçoar as formas de distribuição de recursos dentro do sector 

hospitalar. 

Concretamente, o nosso estudo incide sobre o tema “Avaliar a implementação do 

Modelo SA e o seu impacto, no contexto da Reforma da Saúde em Portugal”, na medida 

em que o nosso interesse pela avaliação do modelo empresarial surge como uma 

necessidade em contribuir para um aperfeiçoamento na implementação do modelo 

empresarial, com vista a atingir os objectivos a que, inicialmente, se propôs. Para a 

realização deste trabalho definimos os seguintes objectivos: (i) Identificar a finalidade do 

Modelo SA, no contexto da Reforma da Saúde; (ii) Identificar os mecanismos de 

implementação do Modelo SA e (iii) Conhecer o impacto do Modelo SA. 

Deparámo-nos com algumas dificuldades, inerentes à nossa inexperiência, como 

investigadoras, e limitação de tempo. Não obstante, conjugámos os nossos esforços para 

dar o nosso contributo para o desenvolvimento desta temática. Neste contexto, elaborámos 

o nosso trabalho tendo por base a seguinte questão de investigação: Qual a percepção dos 

enfermeiros, a exercer cargos de gestão, sobre o fenómeno da empresarialização e o 

seu impacto? 

Um estudo de caso foi realizado num hospital da Região Centro do país integrado na 

rede de prestação de cuidados de saúde constituída pelos estabelecimentos do SNS, nos 

termos do disposto nos artigos 1º e 2º n.º1, alínea c), do Regime Jurídico da Gestão 

Hospitalar constante do Anexo à Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, e do artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 272/2002, de 9 de Dezembro. Isto significa, que o hospital em estudo, em 

Dezembro de 2002, foi incluído no grupo dos 31 hospitais que transitaram para um estatuto 

SA. 

Para a concretização do estudo de caso utilizámos uma amostra não probabilística 

intencional, constituída por enfermeiros a exercerem cargos de gestão em diversos serviços 

da instituição, após o pedido de autorização para a elaboração do trabalho ter sido aceite 



3 

pela Enfermeira Directora. Em termos metodológicos, a nossa opção recaiu numa 

abordagem privilegiando um modelo de tipo qualitativo, e tendo em consideração os 

objectivos delineados, optámos por um estudo descritivo, mais concretamente um estudo 

de caso. Os dados foram obtidos através de entrevistas semi-estruturadas, que nos 

permitiram recolher informação para realização da investigação, através da análise de 

conteúdo das mesmas. 

O presente trabalho subdivide-se em duas partes. A primeira parte consiste na 

fundamentação teórica realizada, que permitiu identificar os temas mais relevantes para 

efectuar o enquadramento do estudo. No primeiro capítulo, debatemos o tema da Saúde e a 

importância de uma reforma estrutural. Posteriormente, abordamos o Sistema de Saúde 

Português: organização, objectivos, financiamento, modelos de gestão e tentamos perceber 

para onde se dirige. De seguida, analisamos o Hospital Público Português, começando pela 

sua evolução histórica e reformas estruturais que percorreu, até aos nossos dias. A 

empresarialização hospitalar, com principal atenção nos Hospitais SA, apresenta-se como 

um dos principais capítulos, pois é nele que o nosso estudo se reflecte. Por fim, o último 

capítulo incide na necessidade de existir uma avaliação hospitalar, com vista a identificar 

as potencialidades e os constrangimentos dos diferentes modelos de gestão hospitalar, e 

testar a possibilidade de replicar os casos de sucesso a outros hospitais.  

Na segunda parte do trabalho, explanamos a conceptualização do estudo empírico. O 

primeiro capítulo surge como uma necessidade de contextualizar a instituição hospitalar, 

em estudo, no panorama da saúde em Portugal. A metodologia do estudo, como segundo 

capítulo, desenvolve os seguintes itens: conceptualização; amostra; método de colheita de 

informação; procedimentos de recolha e tratamento dos dados. Na apresentação e análise 

dos dados, outro capítulo, recorremos aos domínios definidos no estudo, a saber: Reforma 

da Saúde; implementação do Modelo SA e impacto do Modelo SA. Por fim, procedemos à 

discussão dos resultados e conclusões, pela mesma ordem, para facilitar a associação de 

ideias, onde referimos os aspectos mais relevantes em termos de resultados da pesquisa. 

O trabalho termina com a conclusão, onde compilamos os dados mais significativos 

do estudo e mencionamos os contributos e limitações do mesmo, e ainda, o recomendar de 

algumas sugestões e perspectivas para investigações futuras. 
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1. A SAÚDE EM PORTUGAL - BREVE REFLEXÃO  

 

 

O presente capítulo surge como uma tentativa de reflexão sobre o conceito de saúde, 

e a evolução da saúde nos últimos trinta anos, no contexto de discussão da “Reforma da 

Saúde” em Portugal. O direito à saúde, como um dos direitos sociais, terá um lugar de 

destaque, tal como o mercado de saúde, onde se irá realçar os seus mecanismos na 

promoção da saúde, originando novas formas de abordar a saúde e novas estratégias de 

acção. Seguidamente, para que possamos compreender o quão difícil é a aplicabilidade de 

uma reforma, no caso a da saúde, tentaremos abordar, sinteticamente, o papel exercido 

pelo Estado em todo o processo e quais os seus contributos, através da sua política de 

saúde e, por fim, como os custos com a saúde podem nortear o percurso da reforma, em si. 

 

1.1. EVOLUÇÃO DA SAÚDE E CONCEITOS 

 

Exaustivamente tratado nos últimos cinquenta anos o problema da Saúde, como uma 

responsabilidade pública, nasce da geração e institucionalização do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), no Reino Unido, em 1947 e 1948. Até então a saúde era uma questão 

individual e os custos com a sua manutenção e com a cura das doenças eram suportadas 

pela pessoa e/ou família. O Estado, as organizações privadas de assistência caritativa, 

particularmente nos países latinos, intervinham apenas para suporte dos pobres que não 

tinham dinheiro nem condições para serem tratados em casa ou em hospitais privados. 

Para Beveridge, no Reino Unido e no início da década de 40, o contrato bismarckiano 

tinha importantes limitações que resultavam do facto do financiamento da protecção social 

resultar exclusivamente das contribuições provenientes dos rendimentos do trabalho. 

Propôs então que o financiamento dos serviços de saúde se fizesse a partir da totalidade da 

riqueza do país, e não só a partir das contribuições provenientes do trabalho. Assim nasceu 

o financiamento da saúde a partir do “orçamento geral do Estado”, passando a ser um dos 

pilares de um SNS. Desde então o problema da saúde adquiriu, nos últimos cinquenta anos, 

contornos muito amplos que ultrapassaram largamente o adoecer individual, a intervenção 

singular de um médico e a recuperação do estado de saúde. 
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Como ponto de partida, é importante ressaltar que, durante o último quarto de século, 

Portugal sofreu sucessivamente, em períodos de tempo particularmente curtos 

transformações de importância transcendente: democratização, entrada na Comunidade 

Europeia e integração na União Monetária Europeia, num ambiente de rápida transição de 

paradigma tecnológico. Durante este período, ocorreram enormes mudanças na população, 

na saúde e nos recursos que lhe foram atribuídos, conforme ilustra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Desenvolvimento na Saúde em Portugal (comparação entre 1970 e 1997) 

 1970 1997 

Mortalidade Infantil (%) 58,6 5,8 (1998) 

N.º de Internamentos (entradas) 618.664 1.142.925 

N.º de médicos inscritos 8.156 30.431 

Partos Hospitalares (%) 37,5 98,9 

População (n.º de residentes) 8.668.267 9.979.450 

Fonte: Adaptado OPSS, 2001. 

 

Constatamos, assim, que em Portugal houve um progresso extraordinário em 

indicadores de saúde, como por exemplo a mortalidade peri-natal e a mortalidade materna, 

proporcionados pela melhoria dos indicadores económicos e culturais, assim como da 

melhoria das condições de prestação de cuidados de saúde, e da evolução científica e 

tecnológica dos meios, avanços notáveis que nos permitiram encurtar diferenças entre os 

parceiros comunitários e o importante crescimento na taxa de cobertura do território 

nacional (CRES, 1998). 

Apesar dos avanços registados, novas dimensões de pobreza têm-se destacado, 

especialmente as associadas a alterações ocorridas no mercado de trabalho, nomeadamente, 

os casos específicos de maior vulnerabilidade à pobreza - reformados, idosos, os jovens, as 

minorias étnico-culturais e os “sem abrigo”. Colocam-se, pois, novos e velhos problemas à 
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capacidade de resposta do sistema de saúde, nomeadamente os que respeitam: à 

penalização das áreas rurais e mais pobres, devido à necessidade acentuada de recursos 

humanos; à inacessibilidade a cuidados primários de saúde e medicina familiar; e a 

provisão limitada de cuidados de saúde continuados e domiciliários, originando então, uma 

influência da desigualdade social sobre o estado de saúde (OPSS, 2001). 

O crescimento médio das despesas com a saúde tem vindo a aumentar a um ritmo de, 

aproximadamente, 0,2%, ao ano, no período de 1970 a 1998, sendo que em 1998 o valor 

do PIB da saúde foi de 7,8% (OCDE, 2000), valor acima da média europeia, tendo o 

crescimento entre 1970 e 1980 sido muito elevado (passou de 2,8% para 5,8%) e entre 

1990 e 1996 voltou a ter uma subida acentuada (1,3%). De referir, ainda, que Portugal é o 

país da União Europeia (UE) que apresenta a maior componente de despesa privada em 

saúde, relativamente ao PIB (2,7%). 

Na verdade, o sistema de saúde nunca esteve munido de tantos meios: os progressos 

tecnológicos nos equipamentos, nas técnicas clínicas e nos medicamentos são rapidamente 

aplicados e os profissionais do sector têm acesso garantido ao sistema e dispõem de um 

estatuto relativamente generoso no contexto nacional e de níveis de remuneração elevados, 

quando comparados com outros sectores. 

Todavia, embora os indicadores de saúde tenham apresentado uma evolução 

claramente positiva nas últimas décadas, deparamo-nos com o paradoxo de o sistema de 

saúde apresentar resultados de muito bom nível e simultaneamente ser alvo de contestação 

e preocupação da opinião pública, sendo objecto de frequentes referências na comunicação 

social, geralmente para noticiar as debilidades do sistema. Tem sido referido que o 

aumento das expectativas da população, beneficiada por uma consistente melhoria das suas 

condições de vida, pode justificar este fenómeno e, apesar dos progressos registados, estes 

não seriam suficientes face às novas exigências dos portugueses. 

Durante os últimos anos a avaliação da satisfação com os cuidados de saúde ganhou 

grande importância como medida de qualidade na prestação de cuidados de saúde públicos. 

Reflexo dessa situação encontra-se uma avaliação global feita pelos cidadãos inquiridos no 

estudo “Saúde e Doença em Portugal” (Cabral, 2002) relativamente aos serviços públicos 

que nos demonstra a satisfação da maioria dos cidadãos, sendo que as áreas onde existe 

uma maior insatisfação são as consultas externas hospitalares e os serviços de urgência, 

aliás as únicas áreas onde há uma maior percentagem de doentes muito insatisfeitos 
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quando comparada com a dos muito satisfeitos. Por sua vez, como se pode verificar no 

Quadro 2, os centros de saúde e os internamentos hospitalares são as áreas onde se 

verificam maiores níveis de satisfação entre os cidadãos. O autor revela, ainda, que existem 

diferenças significativas entre as avaliações feitas pelas pessoas que frequentam o sistema 

público e as que não o utilizam, manifestando estes últimos opiniões mais negativas que os 

primeiros. 

 

Quadro 2 - Nível de satisfação com os serviços públicos de saúde 

 
Fonte: Cabral, “Saúde e Doença, em Portugal”, Lisboa, ICS, 2002 - Adaptado OPSS, 2003. 

 

Estes números contrastam, de algum modo, com a informação fornecida diariamente 

pelos mass media, pois segundo o autor os títulos dos jornais “reflectem bem a forma 

predominantemente negativa da cobertura mediática dos problemas de saúde na sociedade 

portuguesa”. Sublinha ainda que “a representação negativa que a população, sobretudo 

aquela que não possui experiência pessoal dos serviços públicos de saúde, é levada a 

construir a partir dos mass media, pode ter os efeitos mais desencontrados”. De facto, no 

conjunto de artigos analisados pelo OPSS (2003), a avaliação da tendência valorativa dos 

mesmos artigos indica que 72% têm cariz negativo. 

Apesar da maioria dos portugueses sentir-se satisfeita com os cuidados que recebe, 

um estudo mais recente, apresentado pela WHO (2006), corrobora a tese de que os 

portugueses, a nível europeu, são os mais insatisfeitos relativamente aos cuidados de saúde 

que recebem. 

Sendo difícil encontrar consenso, relativamente ao que significa saúde para cada um 

de nós, num aspecto estaremos todos de acordo: a saúde em Portugal evolui, 

satisfatoriamente, tendo presente a realidade do país no último século. Todavia, os 

cidadãos encontram-se cada vez mais exigentes e, consequentemente, mais insatisfeitos, 
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pois entendem a saúde como um direito, o qual deve ser atendido com qualidade dos 

cuidados prestados. 

 

1.1.1. Direito à saúde 

O problema da saúde humana adquiriu, nos últimos cinquenta anos, contornos muito 

amplos que ultrapassaram largamente o adoecer individual, a intervenção singular de um 

médico e a recuperação do estado de saúde. O que se pretende salientar é que a evolução 

da Europa Ocidental acabou por fixar o direito à saúde, ao melhor nível possível, como um 

dos direitos sociais, ditos de nova geração (CRES, 1998). 

A democratização da sociedade portuguesa trouxe consigo o reconhecimento de 

direitos fundamentais da pessoa humana a que a organização social deve responder. Entre 

eles, o direito à saúde, consagrado no próprio texto constitucional. É o artigo 64º da 

Constituição que o afirma de forma inequívoca: “Todos têm direito à protecção da saúde e 

o dever de a defender e promover”. No mesmo artigo, a Constituição concretiza: “O direito 

à protecção da saúde é realizado pela criação de um Serviço Nacional de Saúde, universal, 

geral e gratuito, pela criação de condições económicas, sociais e culturais que garantam a 

protecção da infância, da juventude e da velhice e pela melhoria sistemática das condições 

de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e 

popular e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo”. 

Maria de Lourdes Pintasilgo, num Relatório que elaborou para o Conselho de Ética 

para as Ciências da Vida (CNECV, 1995/6), analisa a génese destes direitos e a sua relação 

com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, situando o direito à saúde e o seu 

âmbito e extensão no quadro mais vasto estabelecido pelo Pacto Internacional dos Direitos 

Sociais, Económicos e Culturais e, de certa forma, controlado pelo Comité das Nações 

Unidas sobre os Direitos Sociais, Económicos e Culturais, em funções desde 1987. 

O direito à saúde é, de toda a evidência, bem mais amplo do que o simples direito ao 

acesso equitativo a cuidados para tratamento da doença. Ele envolve, como salienta o 

citado relatório, todos os aspectos da vida em sociedade dos seres humanos, como a família 

e o seu suporte ético e económico, a educação para a cultura especificamente humana, uma 

cadeia alimentar global que, no seu conjunto, promova uma situação saudável dos seres 

humanos e comportamentos pessoais e sociais que assegurem um ecossistema onde o viver 

humano seja viável e, tanto quanto possível saudável. 
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O Relatório do Comité de Sábios (1996), intitulado para uma Europa dos Direitos 

Cívicos e Sociais, assinala que “um bom sistema de saúde de base para todos, permite 

evitar despesas posteriores de cuidados, bastante mais onerosos e protege mais eficazmente 

as pessoas doentes e deficientes, melhorando globalmente a saúde da população”. Mas o 

que a sociedade moderna definitivamente adquiriu é que o estado de saúde de cada um é 

também responsabilidade ética de todos e realiza, na prática, o princípio da solidariedade 

que é o suporte da coesão social e, portanto, da própria essência do viver humano, porque 

os seres humanos são inviáveis como seres isolados, já que o existir com os outros é 

condição radical do viver humano. Como esta responsabilidade ética tem custos, estes 

custos são assumidos, solidariamente, por todos e, por esta via, geram igualmente deveres 

éticos para quem os recebe, os quais não podem ser esquecidos. 

Nas sociedades modernas o Estado é o garante dos direitos sociais como é o caso do 

direito de acesso equitativo aos cuidados de saúde. Ao assinar a Convenção sobre os 

Direitos do Homem e a Biomedecina, Portugal aceitou o art.º 3º que diz “Les Parties 

prennent, compte tenu dês besoins de santé et dês ressources disponibles, les mesures 

appropriés en vue d’assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à dês 

soins de santé de qualité approprié”. 

Nesta matéria a Ética é condicionada pela Economia o que motivou uma aprofundada 

reflexão de Moreira (1996) e na qual afirma as vantagens de “uma visão das coisas 

humanas que continuamente incentive a cooperação competitiva e as sinergias de mudança 

entre os agentes de forma a conseguir que o processo social se desenrole de modo 

harmonioso e se multipliquem as redes de comunicação e se melhorem os sistemas 

organizacionais: uma visão das coisas que, de forma coesa, fomente ambientes que 

possibilitem que um número cada vez maior de homens e mulheres cresça e se projecte”. 

Após esta breve apresentação sobre o direito à saúde podemos afirmar que o acesso 

equitativo a cuidados de saúde, promotores, preventivos e curativos, passou a ser 

considerado um direito social adquirido pelas sociedades modernas. A forma como este 

direito deverá ser satisfeito é uma decisão da sociedade civil depois de completamente 

informada das vantagens e inconvenientes dos modelos possíveis. Ao Estado caberá 

garantir que o modelo escolhido seja implementado e avaliar, de forma constante, se os 

objectivos propostos estão a ser atingidos e se os princípios éticos aceites estão a ser 

respeitados. 
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1.1.2. Mercado de saúde 

Acompanhando a viragem política e social pós-74, a percentagem dos gastos 

públicos com a saúde em relação ao PIB aumentou cerca de 100%, nos anos que se 

seguiram. Houve também melhorias significativas nos indicadores físicos de mortalidade, 

morbilidade, grau de cobertura, etc., contudo não se resolveram de forma satisfatória 

problemas de acessibilidade e de qualidade na oferta de serviços, não se levou 

suficientemente longe a melhoria do funcionamento dos serviços hospitalares e de 

prestação de cuidados médicos gerais e sobretudo de algumas especialidades. Não se 

introduziram melhorias apropriadas nas organizações no que se refere à gestão e ao 

planeamento, não se encontraram formas eficientes de disciplinar e controlar a produção, 

de produtos farmacológicos e também não se pode afirmar que o SNS tenha gestão 

descentralizada e participada (Silva, 1984). 

Temos ainda um serviço público de saúde que não funciona satisfatoriamente e, em 

paralelo, serviços privados com custos exorbitantes, que operam como “desnatadeira” dos 

próprios serviços públicos, na medida em que só se ocupam das tarefas mais lucrativas, 

beneficiando dos investimentos públicos em investigação e formação e comercializando 

serviços que prestam aos próprios serviços do Estado. Por outro lado, importa realçar o 

facto de “a população portuguesa, embora medianamente sensibilizada para os problemas 

da saúde, quando estes assumem expressão individual na pessoa do próprio ou de algum 

familiar já não revela um grau de consciencialização elevado quanto à dimensão colectiva 

do bem saúde” (Silva, 1984). A autora refere ainda, que “à semelhança do que sucedeu 

com outros direitos sociais, a população portuguesa acolheu com expectativa o 

reconhecimento do direito à saúde, mas não encontrou meios para o promover de forma 

adequada, ou seja, à expectativa sucedeu-se a frustração e a resignação”. 

Surge, assim, o conceito de mercado de saúde, considerado um mercado com 

características bastante distintas dos mercados em geral. Se são raros os mercados onde o 

preço é determinado exclusivamente pelas leis da oferta e da procura, numa concorrência 

pura e perfeita, o mercado da saúde reúne um conjunto de características e particularidades 

que o distingue dos restantes e fazem com que as leis do mercado paradigmático não 

funcionem, justificando uma intervenção estatal superior à verificada nos restantes 

mercados (Matias, 1995). De acordo com o autor, entre estas particularidades salientam-se 

a assimetria de informação, a ignorância do consumidor, a relação de agência, 
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externalidades e diversos tipos de incerteza: incerteza quanto ao momento do consumo, 

quanto às quantidades de recursos necessárias, assim como quanto à escolha do melhor 

tratamento ou quanto aos resultados desse tratamento. Refere, ainda, que a teoria 

económica justifica a intervenção do Estado quando existem falhas de mercado, de forma a 

reduzir as perdas de eficiência, apresentando-se como uma intervenção fundamental e 

geralmente aceite pacificamente. 

Sautier (1996) acrescenta que o simples jogo das leis da economia de mercado na 

saúde é dificilmente admissível, porque promove uma afectação irracional dos recursos, 

“já que só a procura solvível tende a ser satisfeita, negligenciando-se procuras que 

deveriam ser humanamente prioritárias, e porque o mercantilismo que irá ligar-se aos bens 

e às prestações pode conduzir a grandes diferenças, não equitativas, no acesso a esses bens 

e serviços”. 

Além de outras características, é a imprevisibilidade da ocorrência e o grau de 

gravidade da doença que mais determina que este mercado se organize de forma a que na 

altura de doença, nomeadamente doença grave, grande consumidora de cuidados, o 

utilizador possa recorrer a eles independentemente da sua capacidade de os pagar. É este 

risco financeiro, imprevisível no tempo e na quantidade, que origina que entre a oferta e a 

procura surja uma entidade financiadora seja ela pública ou privada (Lucena et al, 1995). 

Consequentemente, em vez da relação bilateral tradicional entre oferta e procura, a 

estrutura básica de qualquer sistema de cuidados de saúde pode ser descrita por um 

diagrama com três componentes e as relações entre eles (Reinhardt et al, 1989), como se 

pode observar na Figura 1. A primeira destas três componentes são os cidadãos (os 

doentes), que raramente pagam o tratamento na sua totalidade e cuja contribuição para o 

financiamento do sector dos cuidados de saúde é independente da sua utilização, isto é, os 

impostos pagos são independentes do estado de saúde ou do uso que deles é feito. Em 

seguida, há o sector da prestação de cuidados, absorvendo a maior parte dos investimentos 

em saúde e os custos de funcionamento. Por fim, uma entidade intermediária, com as 

funções de financiamento e de regulação, que mantém o SNS, utilizando os fundos obtidos 

pelos impostos obrigatórios. A Figura 1, adaptada de Alban e Cristiansen (1995), 

representa este triângulo básico do sistema de cuidados de saúde. 
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Figura 1 - O triângulo básico do sistema de cuidados de saúde 

 
Fonte: Adaptado de Alban e Cristiansen, 1995. 

 

Durante muito tempo a separação entre prestador e pagador era incompleta, pois 

ambas as funções eram propriedade da mesma entidade. No entanto, cada vez mais se sente 

a necessidade da definição, explicitação e articulação dos papéis de financiador e prestador 

de cuidados, assim como a necessidade de os diferenciar do ponto de vista operacional. 

Surgiu, assim, a necessidade de criar uma entidade reguladora - Agência de 

Contratualização de Serviços de Saúde (ACSS) - que aparece como um interface entre os 

cidadãos e a prestação de cuidados, constituindo-se como o meio necessário para 

ultrapassar esta situação e para se atingir uma verdadeira separação entre prestação e 

financiamento. 

A nova relação económica criada entre prestação de cuidados e financiamento de 

cuidados é substancialmente alterada com o aparecimento deste tipo de agências. A Figura 

2, adaptada de Alban e Gronvald (1995), evidencia esta nova relação económica. 
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Figura 2 - Nova relação económica entre prestação e financiamento de cuidados 

 
Fonte: Adaptado de Alban e Gronvald, 1995. 

 

Mas, um sistema centralizado, como é o caso, em que o Estado administra a 

disponibilização de bens e serviços, com o objectivo de corrigir leis económicas, apresenta 

problemas muito graves: conduz a distribuições profundamente desiguais, não igualitárias, 

ou racionando em função do dinheiro ou praticando repartições arbitrárias porque são 

sociologicamente diferenciadas ou mesmo de natureza corporativista. Na prática leva ao 

nascimento de um segundo sector onde as listas de espera de uma parte da população 

coexistem com um mercado de cuidados de saúde acessível aos que têm meios para os 

pagar. No plano ético é legítimo recusar este tipo de situações, mas dar tudo a todos é, 

hoje, incomportável, pelas consequências macroeconómicas que provoca. 

Em termos futuros o mercado constituir-se-á como um novo mecanismo regulador no 

âmbito do sistema de saúde português e passará a ser orientado em função do que se 

produz e não em função do que se consome. A preocupação essencial do financiador será 

verificar se os gastos efectuados corresponderam a resultados positivos para a saúde e 

bem-estar das populações dentro dos compromissos custo-eficácia definidos. 

Para finalizar, a ideia de mercado como um jogo entre oferta e procura pressupõe a 

coordenação de planos e expectativas dos diversos agentes. Neste caso, a procura, mais do 

que somatório das “necessidades” ou desejos individuais, constitui-se pela interacção entre 

quem procura e quem oferece. Assim, pensamos que será defensável a aceitação de uma 

liberdade condicionada e avalizada por entidades financiadoras que assumam um papel 
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disciplinador, representando necessidades tecnicamente avaliadas para toda a população e 

optando pelo que em cada momento se afigure ser adequado e prioritário. 

 

1.2. REFORMA DA SAÚDE 

 

Reformar o Sistema de Saúde para o tornar financeiramente sustentável sem quebra 

de qualidade e sem que sejam afectados valores como a equidade e a universalidade, 

continua a ser, nos países europeus e um pouco por todo o mundo, uma tarefa difícil para 

os governos, seja qual for a sua orientação ideológica e a sua concepção macroeconómica. 

Ultrapassada a fase de usar a prestação de cuidados de saúde como meio ou instrumento do 

debate ideológico e político, porque “cuidados de saúde para todos os cidadãos” é um dado 

social definitivamente adquirido, uma reforma do sistema de prestação destes cuidados 

para todos terá de ser um pacto de regime, uma questão de Estado, que cruza, 

horizontalmente todas as facções políticas. 

Reis (1985) acredita que a Reforma da Saúde aspira a um Sistema de Saúde 

Português, técnica e cientificamente seguro e capaz de resolver, no seu âmbito de acção, a 

maior parte dos problemas de saúde das populações, dando a estas tranquilidade e 

segurança, embora seja mais fácil de alcançar a partir do momento em que se estabeleçam 

plataformas de entendimento que definam melhores compromissos entre a qualidade dos 

serviços, a economia dos recursos e a satisfação de utilizadores e prestadores. Em 

consonância, o compromisso político de um Governo determina que as reformas a realizar 

sejam norteadas pela preocupação de dar às pessoas um atendimento de qualidade, em 

tempo útil, com eficácia e com humanidade, ou seja, a natureza reformista e estruturante da 

reforma em curso parte da constatação de que existe uma necessidade clara de melhorar a 

qualidade, o acesso e o nível de serviço na prestação de cuidados de saúde de acordo com 

uma filosofia totalmente centrada no cidadão. 

Em 2000, a Agência de Contratualização de Serviços de Saúde do Centro refere que 

ao considerar o utente como o aspecto central do sistema, será mais provável a criação de 

um sistema de saúde com maior eficiência e sensibilidade às necessidades do cidadão. E 

consequentemente, ao basear-se também na população e suas características, a existência 

de uma organização a nível distrital financiada com liberdade de adquirir os serviços que 
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lhes fossem mais adequados, obter-se-á um sistema competitivo entre os prestadores, 

enquadrado por um serviço de financiamento público. 

De facto, se é verdade que, ao longo dos últimos anos, Portugal registou ganhos de 

saúde significativos, e a qualidade clínica dos cuidados não oferece qualquer tipo de 

preocupação significativa, é também evidente que ainda existe um longo caminho a 

percorrer em outros domínios da actividade do sector da Saúde em Portugal. Assim, em 

2004 foram apontados como principais, os seguintes objectivos da Reforma da Saúde 

(Unidade de Missão, 2004): 

 Facilitar e generalizar o acesso da população a um médico de família - em 2001, 

cerca de um milhão de portugueses não tinha médico de família atribuído; 

 Garantir a realização de todas as cirurgias em tempo clinicamente razoável - em 

2001, mais de cem mil pessoas aguardavam por uma cirurgia com tempos médios 

de espera medidos em anos; 

 Eliminar assimetrias nacionais no acesso e na qualidade/diversidade dos cuidados - 

por exemplo, em 2000 a Região Centro apresentava um índice de mortalidade 

perinatal de 5,7, ao passo que na Região do Algarve era apenas de 5,1; 

 Melhorar substancialmente o nível de serviço do atendimento e renovar as 

instalações disponíveis - em 2001, segundo o Observatório Português dos Sistemas 

de Saúde, os principais motivos de insatisfação dos utentes estavam ligados a 

aspectos de organização e serviço e não a aspectos de qualidade clínica em sentido 

estrito. 

Torna-se urgente procurar mudar para melhorar a saúde em Portugal. Para que tal 

mudança ocorra são preconizadas algumas forças nesse sentido, entre as quais temos: foco 

no cidadão - cidadão como referencial no funcionamento dos serviços de saúde, melhoria 

de acesso aos cuidados de saúde, solidariedade, equidade, justiça social e liberdade de 

escolha; melhor gestão - gestão empresarial, gerir com competência, premiar o mérito, 

responsabilização (individual e colectiva), optimização da utilização dos recursos 

disponíveis, desenvolvimento de parcerias público privado com partilha de risco e 

incentivos à produtividade e ao desempenho, e melhor informação - a importância 

estratégica de uma melhor informação, informação mais acessível, centros de triagem e 

aconselhamento e padronização dos sistemas de informação (Unidade de Missão, 2005). 
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Assim, a Reforma da Saúde, em Portugal, apresenta-se como indispensável e 

inevitável, obrigando a que seja considerada, continuamente, como um dos objectivos a 

alcançar pelos programas dos diferentes governos. 

 

1.2.1. Estado regulador 

A configuração do Estado tem conhecido, quer no espaço, quer no tempo, variações 

assinaláveis que, no entanto, têm respeitado um padrão: seja qual for o modelo adoptado, 

há sempre um compromisso entre os indivíduos e o grupo que passa por uma cedência de 

poder dos indivíduos ao grupo (com maior ou menor extensão, mas sempre uma cedência) 

e que envolve a atribuição de capacidade de coerção ao grupo e a assumpção de posições 

de complacência por parte dos indivíduos (Reis, 2004). 

À medida que a intervenção do Estado foi evoluindo, as opiniões sobre o seu papel 

na promoção do desenvolvimento foram sendo menos estáveis e pacíficas. Se com os 

mercantilistas do século XVII  ainda se lhe reconhecia um importante papel na organização 

e orientação do comércio, um século depois, com Adam Smith, já se defendia que, afinal, 

era o mercado o melhor instrumento de regulação da economia e de estímulo do 

desenvolvimento (Abecassis et al, 1996). Os autores afirmam, ainda, que o Estado 

continua a desempenhar um papel crescentemente importante, sobretudo graças ao 

aumento da sua acção como redistribuidor de recursos/rendimentos (posição que só atingiu 

uma dimensão verdadeiramente significativa e estabilizada com o reforço da sua actividade 

fiscal) mas, sobretudo, com a criação no final do século XIX  dos primeiros regimes de 

seguro social e com a instituição da sua obrigatoriedade. 

Em concreto, na área social, o Estado procurou conceder protecção contra os 

múltiplos riscos que corriam os respectivos cidadãos e pô-los ao abrigo de necessidades, 

desenvolvendo funções de seguro clássico, de poupança e redistribuição. Para tal, 

desenvolveu uma intervenção que se desdobra em três planos: (i) financiamento de 

prestação - assumindo a responsabilidade da protecção social e da cobertura dos riscos da 

população; (ii) fornecimento dessas ou de algumas dessas prestações - intervindo 

directamente na área da protecção social e (iii) regulação dos sistemas de protecção social 

criados - assumindo uma intervenção reguladora sempre que necessário (Reis, 2004). 

As crescentes preocupações com a universalidade, a acessibilidade e a promoção da 

equidade foram impondo esquemas sucessivamente mais exigentes em termos de 
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cobertura, estruturas e processos de regulação mais apertados, transformando o sector num 

dos que têm mais exigência de consenso político para uma correcta e atenta definição de 

estratégias de intervenção. Mas também aqui a natureza e a extensão do papel do Estado 

foram colocadas em causa, e no caso da saúde foi dada particular ênfase a questões 

associadas à eficiência da actividade desenvolvida menos aos resultados dessa actividades. 

De facto, o aumento da intervenção do Estado nesta área (em que muitas vezes apenas 

procurou dar resposta a “falhas de mercado”) fora caracterizado por uma estratégia de 

desenvolvimento centrada no aumento de recursos e sua melhor distribuição, que 

determinou expressivos ganhos em saúde. E, por força dessa intervenção, houve 

substanciais melhorias na acessibilidade e na equidade do acesso aos cidadãos de saúde, 

com aumento da oferta de cuidados sobretudo a nível de hospitais, houve um maior e 

melhor controlo de doenças, designadamente das doenças transmissíveis, e forte promoção 

das actividades de saúde pública. 

A resposta dos indicadores de saúde ao maior envolvimento do Estado foi 

extremamente positiva, registando-se uma evolução significativa. Só que, como em relação 

a outras estruturas públicas, e apesar do considerável impacto das melhorias conseguidas, a 

prestação ter-se-á revelado ineficiente, sendo frequentemente questionada a relação entre 

os recursos utilizados e os resultados obtidos (eficiência técnica). A qualidade das 

prestações foi considerada discutível (foi e continua a ser discutida), atribuindo-se-lhe 

níveis pobres em parte graças à reduzida operacionalidade dos equipamentos e ao contexto 

de uma actividade pouco responsável e insuficientemente avaliada. 

A nível macro foram identificados problemas com aplicação dos recursos, pondo-se 

em causa a correcção das opções de aplicação adoptadas que aluiriam 

desproporcionadamente aos meios urbanos e à área hospitalar. E a própria equidade, uma 

das mais relevantes motivações para a prestação pública, era posta em causa, uma vez que 

a actividade raramente focava os mais necessitados. Acresce que, no domínio da saúde, a 

comprovação da razoabilidade e adequação dos custos é, de facto, frequentemente difícil. 

Apesar do mérito das medidas ensaiadas em anteriores movimentos de reforma que, 

no entanto, tinham apresentado resultados aquém das expectativas, chamou 

definitivamente a atenção para as limitações estruturais da prestação pública em saúde e 

sobre a necessidade de promover cenários de reforma mais incentivadores e, 

particularmente, de criar quadros de autonomia institucional bem mais alargados. Quadros 
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que facultassem eficácia às medidas de reforma que não tinham resultado plenamente, 

permitindo a partilha de poderes até então centralizados, com melhoria do desempenho e 

com efectiva assunção das responsabilidades no quadro das oportunidades e dos incentivos 

propiciados em situações mais ou menos próximas de um mercado competitivo. 

 

1.2.2. Política de saúde 

A fundamentação de uma política de saúde decorre de um sistema conceptual que 

permita relacionar a variável objectivo (saúde para todos) com os subsistemas que a 

condicionam. É nestes que se vão identificar, quer as restrições, quer as variáveis 

estratégicas que hão-de configurar no seu conjunto, uma dada política de saúde. Restringir 

o campo de análise apenas ao sistema dos serviços de saúde e não atender aos diferentes 

níveis de causalidade e interdependência que estão para além dessa fronteira constitui um 

factor de enviezamento nas soluções encontradas com concomitante perda de eficiência e 

diminuição do grau de cobertura da população (Silva, 1984). 

A autora sublinha ainda que não se deve partir para a formulação de uma política de 

saúde sem se ter na devida conta a gama de restrições económicas que decorrem quer da 

rigidez própria do sistema quer de condicionalismos impostos pela crise económica, 

nomeadamente: os recursos humanos e financeiros da administração pública, limitados 

pela desaceleração do crescimento da actividade económica e pela desaceleração na 

progressão das receitas públicas; a capacidade e a qualidade das infra-estruturas materiais 

existentes; os recursos humanos também dentro de certos limites não são susceptíveis de 

alteração e, finalmente há que ter em atenção todo o tipo de rigidez que subsiste na 

articulação entre o sistema de serviços de saúde e o sistema económico nacional. Mais 

recentemente, Simões (2004) sugere três objectivos centrais, a considerar quando se 

pretende analisar as políticas de saúde: (i) equidade - os cidadãos devem ter acesso a um 

conjunto mínimo de cuidados de saúde e a qualidade do tratamento não deve ser prestado 

em função do rendimento, mas sim das necessidades efectivas dos cuidados; (ii) eficiência 

técnica - respeitante à maximização do resultado dos cuidados e a satisfação dos utentes ao 

custo mínimo, promovendo a melhoria da produtividade dos meios disponíveis e, por 

último, (iii) eficiência económica - os sistemas de saúde apenas deverão consumir uma 

parte adequada ou necessária do PIB, pelo que é necessária a utilização dos mecanismos 

apropriados para limitar a despesa. 



19 

Para título de exemplo, eis algumas referências fundamentais na evolução das 

políticas de saúde nos últimos 25 anos, tidas como exemplos a seguir: 

 Noção de cuidados de saúde primários (Declaração de Alma Ata, 1978) - Os 

sistemas de saúde devem organizar-se a partir de uma resposta adequada às 

necessidades de saúde das pessoas e das suas doenças mais frequentes, sendo este 

nível primário complementado por níveis hospitalares secundários e terciários, e 

não o contrário. Foi uma medida que deu grande impulso à clínica geral, à 

prevenção da doença, à promoção da saúde e resultou numa melhor articulação 

entre a saúde, o sector social e os cuidados continuados; 

 Adopção de “metas para a saúde” como elemento fundamental para a formulação 

de políticas de saúde (Saúde para Todos na Europa, 1983) - Para mobilizar os 

actores sociais. Deste modo manifesta-se ser necessário ultrapassar a ideia de 

“planos dos Ministérios” e adoptar estratégias centradas em metas precisas, 

quantificadas em horizontes temporais precisos, que constituam compromissos 

sociais concertados com os agentes sociais, que contribuirão para a sua realização 

de acordo com os seus valores e capacidades próprias; 

 Ideia de promoção de saúde (Carta de Ottawa, 1986) - A saúde não se produz nas 

pessoas pelos serviços de saúde, mas resulta da capacidade e iniciativas individuais 

em interacção com os profissionais de saúde, a sua rede social. Reconhece-se assim 

a importância dos determinantes culturais e sociais da saúde, dos estilos de vida 

saudáveis, dos meios organizacionais específicos: o meio urbano (as redes de 

“cidades saudáveis”), as escolas (as redes de “escolas promotoras de saúde”), o 

local de trabalho (a promoção de saúde nas empresas). 

Actualmente, já não é o tipo de organização a questão que está na primeira linha do 

debate, mas sim quais as melhores soluções organizacionais e de gestão para a realização 

de políticas de saúde. A “nova administração de saúde” está voltada para o desempenho 

(resultados), para a responsabilização efectiva de todos os participantes e para o “cidadão 

cliente”. Não basta formular políticas públicas - é também necessário implementá-las num 

contexto socio-económico determinado e num horizonte temporal definido.  

Observa-se que a formulação de políticas públicas, mesmo baseadas em metas que 

sejam abordadas como compromissos sociais concretos, por si só, não assegura os 

mecanismos de influência necessários para realizar os objectivos dos sistemas de saúde. É 
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necessário encontrar processos de trabalho que articulem os objectivos das políticas de 

saúde com: os dispositivos que regulam a distribuição dos recursos de saúde; a 

contratualização do desempenho das organizações de saúde; os dispositivos de gestão 

organizacional; as redes horizontais que influenciam esse desempenho e asseguram a sua 

qualidade e, os mecanismos concorrenciais de mercado de saúde. Sem isso, continuar-se-á 

a assistir a uma separação entre a formulação de políticas públicas e a gestão de recursos 

da saúde, sendo a primeira uma super estrutura formal como outras mas de limitado efeito 

prático e a segunda continuará a tomar decisões importantes de contornos pouco 

conhecidos (WHO, 2000). 

 

1.2.3. Os custos da saúde 

A questão da subida dos custos globais, seja qual for o modelo de sistema de saúde 

adoptado, tanto em valor absoluto como em percentagem da riqueza produzida por cada 

país tornou-se uma preocupação comum a todas as nações - este aumento necessita de 

encontrar-se em paralelo relativamente às outras vertentes do sistema, tão ou mais 

importantes que os custos, como a qualidade de cada cuidado e a cobertura total da 

população. Serrão (1996) designa esta dificuldade por trilema e pode ser assim enunciada: 

os custos dos cuidados necessários, de boa qualidade, são cada vez mais elevados; tais 

cuidados podem ser racionados até ao limite economicamente sustentável, mas esta decisão 

política é eticamente discutível e os cuidados podem continuar a ser para todos desde que 

de qualidade inferior para serem mais baratos, porém esta decisão é dificilmente aceitável 

pelos profissionais de saúde e pelos doentes. Trilema ético, técnico-profissional e 

económico-financeiro, difícil de resolver em qualquer país. 

Aumento dos custos - Paralelamente a uma constante evolução científica e 

tecnológica e a crescentes necessidades e exigências da população, os recursos canalizados 

pelas sociedades para a área da saúde têm vindo a aumentar cada vez mais. As causas mais 

frequentemente apontadas para o crescimento generalizado dos gastos em saúde têm sido: 

o aumento da esperança média de vida e o envelhecimento da população, bem como o 

aumento das doenças crónico-degenerativas; o alargamento generalizado de cobertura de 

cuidados de saúde; o sistema de financiamento dos serviços de saúde e a forma de 

remuneração dos profissionais médicos; o desenvolvimento de tecnologias médicas de 

diagnóstico e terapêutica; a crescente especialização dos profissionais de saúde; o maior 
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nível educacional da população, com a consequente consciencialização dos seus direitos e 

a maior oferta de cuidados hospitalares, traduzidos em maior número de camas (Barros e 

Sena, 1999). Simões (2004) acrescenta, ainda, o crescimento do rendimento, pois à medida 

que os rendimentos aumentam os cidadãos exigem e consomem mais serviços de saúde, 

independentemente do comportamento das entidades seguradoras quanto à cobertura dos 

cuidados. 

Por forma a controlar o aumento das despesas com a saúde, os Estados tentam 

implementar reformas que visam influenciar a oferta e a procura, reduzindo a oferta 

hospitalar, substituindo-a por cuidados mais ambulatorizados, reforçando a rede de 

cuidados primários e criando alternativas aos cuidados hospitalares mais dispendiosos. 

Componente privada - Embora Portugal apresente a mesma tendência internacional 

de crescimento dos gastos com a saúde, isso apenas foi atingido através da componente 

privada do financiamento (com a natural diminuição da componente pública), o que 

constituiu uma evolução única nos países que constituem a OCDE (Miguel e Costa, 1997). 

A estrutura de recursos em Portugal, quando comparada com os seus parceiros 

internacionais, não é racional, visto que existe uma diminuta participação pública no 

financiamento e exige-se um esforço suplementar da componente privada. 

A estes aspectos deve ser acrescido o facto de actualmente ser aceite que o aumento 

do financiamento privado da saúde colida com os princípios da universalidade e da 

acessibilidade, sendo ainda gerador de ineficiências e não demonstrando capacidade para 

introduzir ganhos de qualidade (Miguel e Costa, 1997). Os autores mencionam que pese 

embora o facto de se observar uma crise contabilística ou financeira, as alternativas que 

preconizam o aumento dos recursos financeiros em saúde, essencialmente através da 

componente privada, não constituem uma solução real para os problemas existentes no 

sector. Neste sentido, a reforma do sistema de saúde em Portugal exige outros contornos e 

estratégias, os quais, tendo em atenção os objectivos e finalidades genéricos do sistema 

português, devem introduzir maior racionalidade e eficiência no sector da saúde. 

Independentemente destas ou outras interpretações, a consequência prática do 

aumento das despesas com a saúde tem sido a mudança da posição dos governos, que 

passaram a uma atitude mais interveniente, condicionando o acesso aos cuidados de saúde, 

a instalação de altas tecnologias e de outros cuidados diferenciados, a disponibilidade e o 

consumo de medicamentos, a repartição dos encargos com a saúde, etc. No fundo, as 
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intervenções visando os aspectos que em cada país têm parecido tecnicamente mais 

relevantes e politicamente mais aceitáveis. Entre as medidas utilizadas, muitas aspiram 

contrariar estratégias tradicionais do sector privado que, em geral, procuram evitar os casos 

de maior risco (desnatação do mercado), promovendo uma competição baseada na 

qualidade, eficiência e satisfação do consumidor (Kilbreth e Cohen, 1993). 

Controlo dos custos da saúde - De forma mais ou menos explícita, tem-se assistido 

igualmente a uma tentativa de reforma dos sistemas de saúde, consequentemente 

diminuindo os seus custos, abrangendo essencialmente os seguintes aspectos: alteração do 

mix de recursos financeiros do sistema; introdução de novos mecanismos de gestão do 

sistema e introdução de formas de gestão privada nos serviços de saúde. A principal 

medida de reforma na gestão do sistema de saúde consistiu na criação de unidades de 

administração única para os cuidados primários e diferenciados, as novas administrações 

regionais de saúde, de âmbito regional alargado. 

O facto de estar em voga as políticas de saúde, sua definição, ou as reformas da 

mesma, leva-nos a concluir que as verdadeiras razões, para que ocorram, possam ser 

encontradas não só na necessidade de se controlarem os vultosos défices financeiros, mas 

também como forma de aderência do país ao processo reformista existente no meio 

internacional. 

Embora se aponte de forma imediata e fácil para a escassez de recursos financeiros, 

como a principal causa para a situação financeira e de insatisfação generalizada, 

contrariamente pensamos que é sobretudo devido à falta de racionalidade e de eficiência 

que os problemas existem no sector português. Neste âmbito, os principais problemas, de 

acordo com Miguel e Costa (1997), são: 

 Pouca articulação e duplicação de recursos entre cuidados primários e hospitalares; 

 Rigidez na gestão de recursos humanos; 

 Confusão de papéis entre as funções regulamentação, financiamento e prestação; 

 Limitações na acessibilidade dos consumidores, traduzidas na excessiva utilização 

dos serviços de urgência e existência de listas de espera; 

 Utilização indiscriminada das novas tecnologias em saúde, com insuficiente 

avaliação sobre o custo-eficácia de alguns procedimentos; 

 Grande peso normativo e administrativo do sector público de saúde, inclusivamente 

expresso na delimitação da liberdade de escolha dos prestadores de saúde. 
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Se os princípios enformadores dos sistemas de saúde são, hoje, relativamente 

consensuais, mais complexa se coloca a questão do controlo dos custos. Se em termos 

individuais tal perspectiva será tolerável, em termos sociais, ela é inaceitável e 

irresponsável: correríamos o risco de esgotar os recursos com prestações socialmente 

irrelevantes, sem impacto no bem-estar das populações e, o que seria pior, sem benefícios 

para os próprios utilizadores. 

A inexistência de critérios económicos e sociais que regulem a distribuição e a 

utilização dos recursos destinados à saúde, conduzir-nos-ia, assim, para resultados 

aleatórios, em que a sobreutilização e o desperdício poderiam conviver, paredes-meias com 

a subutilização, a escassez ou a inacessibilidade. As políticas de contenção de custos são 

por isso, nos nossos dias, matéria de estudo e reflexão séria e profunda, no sentido de 

substituir actos de racionamento ou cortes orçamentais, por modelos previamente 

regulados, tendo em vista maior racionalidade nos processos e uma mais elevada eficiência 

distributiva nos benefícios.  

A definição de prioridades, se bem que defina os limites essenciais para a aplicação 

dos recursos da saúde, não esgota a intervenção reguladora do Estado, em matéria de 

contenção de custos. De facto, o modo como a oferta de cuidados se organiza e as regras 

de prestação, bem como as condições em que a procura se expressa e as formas de 

utilização, podem ser objecto de medidas reguladoras que racionalizem a primeira e 

disciplinem a segunda. Na perspectiva e utilizando a metodologia combinada de Mossialos 

e Le Grand (1999) e do Relatório da OCDE (1995) sobre novas orientações na política de 

saúde, apresentamos três tipos de medidas de contenção de custos: a limitação de recursos 

públicos; as novas técnicas de orçamentação e as formas de controlo (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Medidas de contenção de custos nos Estados Membros da União Europeia 
(Final do séc. XX e início do séc. XXI) 

Limitação de recursos públicos: 

 Crescimento dos co-pagamentos; 

 Redução do número de situações de excepção aos co-pagamentos; 

 Racionamento com base em decisões explícitas; 

 Papel crescente dos seguros voluntários de saúde; 

 Desenvolvimento de formas alternativas à hospitalização. 

Novas técnicas de orçamentação: 

 Orçamentos fixos substituídos por orçamentos indiciários; 

 Orçamentos combinados com pagamentos de acordo com as actividades; 

 Orçamentos sectoriais substituídos por orçamentos para prestadores individuais. 

Formas de controlo: 

 Controlo sobre os honorários; 

 Controlo dos input; 

 Controlo das camas hospitalares; 

 Introdução de guidelines na medicina; 

 Introdução do sistema de preços de referência; 

 Controlo do tempo de internamento. 

Fonte: Mossialos e Le Grand, 1999. 

 

A introdução de regras de mercado, em que os prestadores concorrem entre si perante 

as entidades financiadoras, e em que os doentes, ainda que de forma limitada, exercem 

alguma capacidade de escolha, fazem com que os sistemas de saúde se organizem e 

funcionem em torno de dois atributos essenciais: o preço e a qualidade. Seria absurdo e 

antiético orientar as opções dos financiadores exclusivamente em função do mais baixo 

preço, pois isso poderia, no limite, representar a perda de vidas humanas por falta de 

cuidados de saúde adequados e tecnicamente fiáveis. O controlo dos custos com a saúde 

nunca se poderá dissociar da qualidade dos cuidados de saúde, nos dias que decorrem, pois 

esta já não é encarada como matéria subjectiva, mas sim como uma dimensão de crucial 

importância para o funcionamento dos mercados de saúde, introduzindo elementos de 

apreciação objectiva para os consumidores e para os financiadores, quanto à eficácia, 

eficiência e aceitação dos cuidados prestados. 

É hoje, cada vez mais, crescente a consciencialização dos governos, das organizações 

de saúde, dos profissionais e dos próprios utentes de que nem todos os consumos que se 
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realizam em saúde correspondem a efectivas necessidades e também de que estas nem 

sempre têm a mesma importância para os indivíduos e para a sociedade. As preocupações 

de racionalização, não podem, todavia, pôr em causa a missão de qualquer sistema de 

saúde: manter e incrementar os níveis de bem-estar das populações, promovendo a 

manutenção da saúde e tratando eficazmente os doentes. Assim, as medidas de controlo de 

custos terão de ser articuladas com políticas que garantam a qualidade dos cuidados 

prestados. 
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2. SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS 

 

 

Em Portugal, a saúde está organizada na forma do SNS, caracterizado numa 

legislação quanto à sua prestação na sociedade. Muitas foram as reformas nos serviços de 

prestação de cuidados de saúde decorridos ao longo do tempo. Actualmente deve concluir-

se, segundo Rocha (1985), que o Sistema de Saúde Português é constituído por: serviços e 

instituições públicas, prestadoras de cuidados de saúde, dependentes do Ministério da 

Saúde; serviços e entidades públicas, dependentes ou não, do Ministério da Saúde, que 

desenvolvam actividades nos domínios da promoção, prevenção e tratamento na área da 

saúde e entidades privadas e profissionais livres que entrem em acordo com o SNS a 

prestação de todas ou parte daquelas actividades. 

No decorrer do trabalho recorremos, frequentemente, ao uso da palavra sistema e à 

expressão sistema de saúde. Entendemos, portanto, ser necessário expor o nosso 

entendimento sobre estes termos, assim sistema de cuidados de saúde corresponde ao 

conjunto de regras orientadoras de actividades desenvolvidas por serviços organizados pela 

sociedade, sob a forma mais ou menos complexa de agentes prestadores de cuidados de 

saúde, com a finalidade de conseguir mais para as pessoas, e depende em grande parte dos 

sistemas políticos, sociais e económicos dominantes em que tem de se inserir, ou em que 

assenta raízes. A análise da estrutura e funções de um determinado tipo de sistema de 

cuidados de saúde revela que este mantém não só relações estreitas com a estrutura dos 

sistemas administrativo e económico-social existentes em que se integra, como é em 

grande parte dependente ou até um derivado deles, quer nas perspectivas de evolução e 

aperfeiçoamento que apresenta para o futuro. “Sistemas” e “Serviços” de saúde tornam-se 

indissociáveis. 

Visto o Sistema de Saúde Português adquirir especial relevo, ao longo do estudo, 

considerámos pertinente relembrar a sua evolução, e os principais factores internos e 

externos, que mais influenciaram o seu desenvolvimento permitindo, assim, explicar a sua 

configuração actual, e também identificar e compreender as oportunidades e os obstáculos 

para a sua transformação. Tornou-se ainda oportuna uma breve reflexão sobre o rumo do 

SNS e quais as consequências inerentes às opções que elegeu em determinado momento. 
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2.1. ORGANIZAÇÃO E OBJECTIVOS 

 

No mundo moderno, a saúde não é encarada apenas como uma questão individual da 

pessoa doente ou, noutra perspectiva, como uma relação que envolva exclusivamente 

prestadores de cuidados e doentes. A saúde pela importância económica e social dos 

recursos envolvidos, passou a ser encarada como um sistema, que pressupõe diferentes 

níveis de intervenção, formas organizadas de actuação em cada nível, modelos de 

financiamento adequados e métodos de avaliação sistemática e objectiva sobre a eficácia, a 

eficiência e a qualidade dos cuidados prestados. Esta complexidade implicou uma maior 

necessidade dos sistemas de saúde adoptarem processos racionais de gestão, de modo a 

mobilizarem adequadamente os recursos, organizarem a produção de cuidados e 

conceberem instrumentos de avaliação ajustados aos diferentes agentes e instituições 

envolvidos (CRES, 1998). 

O Sistema de Saúde Português tem a marca do SNS, criado em 1979 - Lei n.º 56/79 

de 15 de Setembro, na sequência e como resultado da Reforma da “Saúde e Assistência” de 

1971 e da Revolução Democrática de 25 de Abril de 1974, encontrando-se assim, 

associado ao processo de democratização do país e à expansão do sistema de protecção 

social. Este movimento não foi um facto isolado em Portugal, antes acompanhou a criação 

de modelos semelhantes noutros países do sul da Europa - Espanha, Itália e Grécia. O SNS 

permitiu, num período de tempo relativamente curto, uma ampla cobertura da população 

portuguesa em serviços de saúde, estruturou as profissões de saúde, mas deparou-se com 

fortes limitações económicas (as crises dos anos 70 associadas ao aumento súbito do preço 

do petróleo assinalaram o fim de um longo período de considerável crescimento 

económico e de rápida expansão dos sistemas de protecção social na Europa), sociais e 

políticas que marcaram a sua evolução e consolidação (OPSS, 2002). 

O SNS foi criado com o objectivo de ser universal, geral e gratuito, embora desde 

1976 que a Constituição da República Portuguesa consagra, no seu artigo 64º, o direito de 

todos os cidadãos usufruírem de cuidados de saúde universais e gratuitos. Universal, 

porque se dirige a todos os cidadãos, conferindo a todos o direito à sua utilização, não 

impedindo no entanto o recurso a serviços particulares de saúde; Geral, porque integra os 

diversos níveis de cuidados: promoção da saúde, vigilância e prevenção da doença, 

tratamento e reabilitação; Gratuito, porque as pessoas têm direito a este serviço sem 
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qualquer encargo ou pagando apenas taxas moderadoras, não podendo estas constituir 

impedimento ao acesso aos serviços por indivíduos sem recursos.  

O financiamento passou a ser feito por via fiscal e o recurso ao exterior só teria lugar 

quando o SNS não pudesse garantir os cuidados de saúde necessários. A revisão 

constitucional de 1989 introduziu o conceito tendencialmente gratuito, que, em última 

análise, estabeleceu a possibilidade dos cidadãos participarem no financiamento das 

unidades de saúde, o que aliás nunca deixou de ocorrer (Martins, 1996). O Estado passou a 

assumir todos os papéis relevantes, dirigindo e executando todas as tarefas, socorrendo-se, 

para isso, de um modelo centralizado e normativo de orientação: autonomia dos serviços 

muito reduzida, as decisões regem-se por dispositivos legais e regulamentares infindáveis, 

o que os torna burocráticos, defensivos, lentos e pouco flexíveis face ao tipo e ao ritmo das 

mudanças dos valores sociais, culturais, científicos e tecnológicos do país, em geral, e da 

área da saúde em particular. 

Analisada a complexidade técnica e social, que hoje envolve as questões da saúde e a 

noção de sistema, orientado para finalidades e por valores claramente assumidos pela 

sociedade, esta conduz-nos a um conjunto de orientações que identificam a matriz 

fundamental do sistema de saúde a que designamos de missão do Sistema de Saúde 

Português. Assim, os atributos que se encontram consubstanciáveis com o Sistema de 

Saúde Português, de acordo com o CRES (1998) são: 

 Proporcionar um modelo integrado de promoção e manutenção da Saúde e do Bem-

Estar, e de prevenção da doença, em articulação permanente com outras dimensões; 

 Assegurar a todos os cidadãos portugueses o acesso aos cuidados de saúde 

necessários, em tempo oportuno e de forma contínua, sem barreiras de natureza 

económica, geográfica ou cultural, sem discriminações em razão do estatuto 

económico ou social; 

 Promover e garantir o atendimento personalizado dos cidadãos, no respeito integral 

dos seus direitos fundamentais e dentro de uma conduta tecnicamente adequada; 

 Desenvolver metodologias ajustadas à organização e prestação de cuidados, para 

que os recursos envolvidos sejam utilizados de forma criteriosa e racional; 

 Estimular e desenvolver a investigação científica e tecnológica de modo a que 

novos contributos teóricos e novas práticas clínicas possam estar actualizadamente 

disponíveis para todos os cidadãos. 
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Os sistemas de saúde constituem uma das preocupações dominantes de qualquer 

governo e, um pouco por toda a parte, nomeadamente nos países europeus, assiste-se a 

grandes reflexões e transformações que mais não visam do que encontrar formas que 

melhor concretizem os objectivos gerais de um sistema de saúde. A Lei de Bases da Saúde 

n.º 48 de 1990, na sua base II , explicita claramente os objectivos do nosso sistema de 

saúde, a saber: 

 Eficácia - Utilizar as técnicas médicas adequadas, de modo a satisfazer as 

necessidades individuais dos utentes, por forma a garantir a melhoria do nível de 

saúde da população; 

 Eficiência - Assegurar a prestação de cuidados com a melhor utilização possível 

dos recursos existentes, também pode ser vista como a forma como o sistema é 

financiado (eficiência produtiva) ou, do ponto de vista dos doentes, como uma 

função dos custos económicos para o indivíduo (eficiência no consumo); 

 Equidade - Promover uma distribuição justa dos recursos e igual e livre acesso e 

tratamento no sistema de saúde, independentemente da disponibilidade económica 

para pagar os serviços; 

 Economia - Reduzir o contínuo crescimento das despesas em cuidados de saúde, 

isto é, contenção dos custos. 

Segundo a Agência de Contratualização de Serviços de Saúde do Centro (2000) estes 

objectivos encontram-se, normalmente, em conflito embora existam compromissos a 

assumir: o rigor não pode estar dissociado do afecto e do direito dos cidadãos à saúde, 

embora seja cada vez mais notório que qualquer aspecto do sistema de cuidados de saúde 

tem impacto na eficiência e na eficácia, tem custos e benefícios. 

A Lei de Bases n.º 48/90, no n.º 4 da base XII , ao referir que “a rede nacional de 

prestação de cuidados de saúde abrange os estabelecimentos do SNS e os estabelecimentos 

privados e os profissionais em regime liberal com quem sejam celebrados contratos...”, 

vem reafirmar a coexistência de prestadores públicos e privados. Também é de realçar os 

conceitos de cuidados de saúde tendencialmente gratuitos e o estabelecimento de 

pagamentos ou co-pagamentos baseados nas condições económicas e sociais dos utentes, o 

encorajamento da constituição de seguros de saúde e a possibilidade da gestão de serviços 

públicos de saúde poder ser efectuada pelo sector privado. 
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O Sistema de Saúde Português não se limita ao SNS e, paralelamente ou 

complementarmente, têm coexistido subsistemas de protecção na doença (ADSE, Forças 

Armadas, Telecom, EDP, CTT, Seguros, etc.), que cobrem cerca de 25% da população, 

bem como a prestação privada em regime liberal (Serrão et al, 1997). Em Portugal o 

sistema de saúde actua basicamente através do SNS e de algumas entidades privadas 

sempre que sejam estabelecidos acordos com a entidade organizadora, o Ministério da 

Saúde, como demonstra o Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Subsistemas de Saúde (alguns exemplos) 

 
Fonte: Adaptado de OPSS, 2002. 
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O SNS está organizado de acordo com uma base nacional - Governo, Conselho 

Nacional da Saúde e Serviços Centrais - e com uma base territorial - Regiões e Sub-

Regiões de Saúde. A nível do Continente encontra-se uma divisão geográfica por cinco 

regiões (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve), sendo que este 

conceito de gestão de serviços de saúde é de implementação relativamente recente (1993). 

Cada região tem uma Administração Regional de Saúde (ARS são responsáveis pelas 

regiões de saúde para uma gestão dos recursos mais próximas dos seus destinatários; os 

órgãos consultivos de âmbito nacional, regional e concelhio como forma de participação 

das populações na definição da política de saúde) que dispõe de um conselho de 

administração e é a autoridade de saúde, com funções de distribuição de recursos e de 

avaliação de instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde. Também surge com 

a preocupação de propiciar aos utentes cuidados de saúde em termos de qualidade e de 

resposta, estabelecendo regras para a flexibilidade na gestão de recursos (mobilidade e 

contratação de pessoal, incentivo a métodos e práticas concorrenciais), como forma de 

resposta aos múltiplos e complexos problemas que a área da saúde permanentemente 

coloca (Decreto-Lei n.º 11/93 de 15 de Janeiro). 

Alguns organismos públicos ligados à saúde, não dependem das ARS, antes reportam 

directamente ao Ministro da Saúde por virtude das opções feitas na estruturação do 

sistema, como apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Organograma do SNS 

 
Fonte: Portal da Saúde, 2006. 
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Para finalizar, consideramos pertinente referir quais os pontos ou áreas críticas que 

contribuem para os desvios significativos entre a missão e o desempenho do Sistema de 

Saúde Português, que de acordo com o CRES (1998), exigem uma intervenção, no sentido 

de promover mudanças importantes e a que designaram de objectivos estratégicos. São 

cinco os objectivos: 

 Reforçar dentro do sistema de saúde, os valores da universalidade e generalidade na 

cobertura, da equidade no acesso e da solidariedade no financiamento; 

 Orientar o sistema de saúde para os seus utilizadores, na definição das políticas, no 

planeamento e na distribuição dos recursos, na organização e funcionamento dos 

serviços e nos processos de prestação de cuidados; 

 Fomentar e tornar imperativo o princípio da responsabilidade na prestação de 

cuidados de saúde e na sua utilização, designadamente nas vertentes da ética, da 

deontologia, da adequação, da qualidade e da eficiência; 

 Fazer evoluir o Sistema de Saúde Português para um modelo global de cuidados 

racionalizados, centrado no médico assistente, privilegiando uma intervenção 

precoce e garantindo a integração e continuidade dos cuidados; 

 Concentrar recursos para ampliar a criação de alternativas técnica e humanamente 

adequadas para os doentes de evolução prolongada e em particular para os idosos. 

Não parecendo adequado sugerir soluções específicas para cada um dos objectivos 

enunciados, pois não se trata do objectivo do trabalho, não significa que não é necessário 

introduzir no SNS reformas importantes na sua estrutura e funcionamento. Pelo contrário, 

o SNS necessita, que se encare o seu futuro de forma global, estrategicamente coerente, no 

sentido de o transformar num modelo adoptado às necessidades e às expectativas dos 

portugueses e que satisfaça os profissionais. 

 

2.2. FINANCIAMENTO DO SNS 

 

Por financiamento da saúde define-se o modo como os cuidados são pagos. Ao 

analisar o financiamento de qualquer sistema de saúde devem ser consideradas duas 

perspectivas: a fonte ou origem dos recursos e o modo como esses recursos são 

distribuídos. Na definição da origem dos recursos considera-se quem paga, como paga, 

quando e quanto paga. Do ponto de vista da prestação de cuidados, o Sistema de Saúde 
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Português engloba três tipos de prestadores: públicos, privados com fins lucrativos e 

privados com fins de solidariedade social. Campos (1992) modelizou a combinação 

público/privada do sistema português de acordo com o Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Combinação público/privado em Portugal, 1992 

FINANCIAMENTO 

 Público Privado TOTAL 

Pública 345 

(44,4%) 

32 

(4,0%) 

377 

(48,2%) 

Privada 150 

(19,2%) 

254 

(32,6%) 

404 

(51,8%) 
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 TOTAL 495 

(63,4%) 

286 

(36,6%) 

781 

(100%) 

Fonte: Campos, 1992. 

 

Este quadro evidencia a presença de um sistema de saúde misto, no nosso país, em 

que 48,2% da prestação é pública e 36,6% do financiamento é privado. Também podemos 

constatar que: 

 O financiamento público de prestação pública engloba os cuidados prestados em 

hospitais públicos, centros de saúde e outras instituições públicas e corresponde a 

44,4% da despesa em saúde; 

 O financiamento privado da prestação pública, engloba o pagamento das taxas 

moderadoras e os cuidados pagos por terceiros responsáveis como as seguradoras e 

os subsistemas e representam 4% da despesa em saúde; 

 O financiamento público de cuidados prestados por privados, cobre os cuidados 

convencionados (meios auxiliares de diagnóstico e cuidados hospitalares) e a 

comparticipação do Estado no pagamento de medicamentos e aparelhos 

terapêuticos, corresponde a 19,2%; 
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 O financiamento privado de cuidados prestados em ambiente privado engloba o 

pagamento directo de cuidados prestados por clínicas, laboratórios e consultórios 

privados, o pagamento por terceiros responsáveis de cuidados realizados em 

unidades prestadoras das companhias de seguros ou de outros subsistemas e o 

pagamento de taxas moderadoras em cuidados convencionados e corresponde a 

32,6% do financiamento. 

Geralmente o financiamento é misto embora, em alguns sistemas, seja 

predominantemente público e noutros predominantemente privado. Apesar de utilizarmos 

esta distinção e de ser frequentemente utilizada por vários autores, concordamos com 

Barros (1997), quando refere que em última análise é sempre o cidadão/contribuinte que 

paga, seja através de impostos, de prémios de seguro ou directamente no acto de consumo. 

No entanto, o autor admite que as situações são completamente diferentes, pois se nos 

pagamentos directos não existe qualquer solidariedade entre os membros da população, nos 

seguros privados passa a haver solidariedade entre os que não necessitam e os que 

necessitam de cuidados de saúde e, nos seguros públicos a solidariedade inclui também a 

redistribuição associada ao rendimento. Refere, ainda, que a não existência de sistemas 

puros, a incerteza quanto ao momento de adoecer, a gravidade da doença e a quantidade de 

recursos necessários obriga o mercado a organizar-se de forma a que na altura da doença, o 

utilizador possa recorrer a qualquer sistema, independentemente da sua capacidade de 

pagar. 

São quatro os grandes modelos de financiamento, os quais passamos a explicitar, 

resumidamente, onde referimos os seus efeitos na eficiência e no controle dos gastos em 

saúde. Para tal recorremos essencialmente à análise apresentada pelo CRES (1998): 

 Modelo baseado no SNS (Seguro Social Obrigatório) - O financiamento é 

geralmente feito com base na tributação de impostos, através do orçamento de 

Estado. O Estado é simultaneamente prestador, financiador e regulador e garante a 

cobertura universal de cuidados, distribuindo-os de forma a possibilitar o acesso a 

todos os cidadãos. Como geralmente o pagamento aos prestadores é feito com base 

salarial, não há incentivos ao aumento da procura mas também não há incentivos 

nem para a melhoria da produtividade nem da qualidade, o que em si gera alguma 

ineficiência no sistema; 



35 

 Modelo baseado no seguro social (mutualismo) - Neste modelo os sistemas de 

saúde são financiados por fundos de saúde (de matriz profissional, geo-demográfica 

ou de empresa). O sistema é financiador e parcialmente prestador. O Estado tem 

algum controlo sobre os custos, quer limitando o crescimento da oferta quer 

funcionando como árbitro nas negociações, muitas vezes difíceis, entre os 

prestadores, as organizações patronais e profissionais e a administração dos 

sistemas seguro-doença. Como a aquisição de serviços tanto pode ser feita a 

prestadores públicos como privados, existe alguma concorrência entre os dois 

sectores, o que incentiva a qualidade, gerando alguma eficiência; 

 Modelo baseado em seguro voluntário (Comercial) - O financiamento do sistema 

assenta no financiamento individual, proporcional ao risco de consumir cuidados. A 

cobertura é limitada à população que voluntariamente decide ficar segurada. É um 

modelo que levanta vários problemas de equidade. Também neste modelo o Estado 

assegura o financiamento público de certos grupos, que frequentemente ficam fora 

do sistema: os pobres, que não conseguem pagar os prémios de seguro e os doentes 

crónicos, que vêem progressivamente os prémios aumentados e frequentemente as 

seguradoras se recusam a segurar; 

 Modelo baseado em pagamentos directos - Na sua forma mais extrema, os 

utilizadores pagam directamente os cuidados de saúde que consomem. Não existem 

terceiros pagadores. O único papel do Estado é o de garantir a livre concorrência 

entre os prestadores (Urbano, 1994). Do ponto de vista do controle dos custos, o 

facto de o pagamento aos prestadores ser feita no momento do consumo torna a 

procura individual mais racional, mas, dada a assimetria de informação, pode haver 

alguma indução da procura. A concorrência existente entre os prestadores pode ser 

geradora de qualidade e eficiência. 

A Lei de Bases de Saúde, na suas bases XXXIII  e XXXIV , prevê que o financiamento 

do SNS seja feito através do orçamento de Estado, podendo os serviços e estabelecimentos 

do SNS cobrar algumas receitas como taxas moderadoras, pagamento de cuidados por 

terceiros responsáveis, entre outros. Este modelo de financiamento do SNS, com base nos 

impostos, pretende ser um modelo solidário, em que o contributo das famílias e empresas 

tem por base o seu rendimento. É simultaneamente um modelo redistributivo em que os 

mais ricos contribuem para o financiamento da saúde dos mais pobres.  
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Por outro lado é verdade que a constituição nos consagra o direito ao consumo de 

cuidados tendencialmente gratuitos, mas não é menos verdade que ao pagarmos os 

impostos, seguros, subsistemas voluntários ou simplesmente pagando individualmente 

consultas, exames complementares de diagnóstico ou medicamentos, estamos a financiar o 

sistema de saúde, sendo que o pagamento privado realizado pelo utente, pelos actos de 

saúde representam 40% das despesas de saúde (Martins, 1996). 

Resumindo, verificamos que não existe uma combinação correcta das várias fontes 

de financiamento que possa constituir um padrão, pois como referem Pereira et al (1996) 

tendo em consideração as vantagens e desvantagens de cada forma de financiamento, é 

necessário encontrar a combinação que melhor responda aos objectivos do sistema de 

saúde. A criação do SNS, em finais da década de setenta, veio alterar profundamente a 

forma de financiamento do sector da saúde, até então baseado predominantemente nas 

contribuições para a segurança social, todavia nos dias de hoje encontramos um sistema de 

saúde misto e, ainda que o financiamento seja maioritariamente público, coexistem os 

quatro modelos de financiamento. 

 

2.3. MODELOS DE GESTÃO 

 

Existem razões lógicas e universalmente aceites para que se considerem os sistemas 

de saúde como modelos naturalmente transitórios e adaptados a cada momento histórico: 

os valores societais modificam-se; as estruturas socio-demográficas evoluem; a ciência e a 

tecnologia aperfeiçoam-se; a matriz epidemiológica altera-se e a informação vulgariza-se e 

cada um destes vectores pode ser simultaneamente causa e efeito nessa evolução sistémica. 

São hoje comuns as preocupações centradas à volta do crescimento dos custos num 

contexto socio-político em que a saúde é considerada um bem social, designadamente nos 

países europeus onde são consensuais os princípios da universalidade na cobertura, da 

equidade no acesso e da solidariedade no financiamento. Os desafios que, neste contexto, 

se colocam às sociedades modernas e aos seus governantes são como fazer face a 

necessidades (e direitos) fundamentais e crescentes, num quadro de recursos limitados e 

tendencialmente mais escassos. 

Em Estados mais intervencionistas, os governos definem linhas gerais da política de 

saúde, regulam os mecanismos essenciais do financiamento e controlam a qualidade das 
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prestações, deixando a terceiras entidades, públicas ou privadas, a tarefa de prestar 

cuidados. Por outro lado, em Estados menos intervencionistas, os governos definem as 

linhas gerais da política de saúde, regulam os mecanismos essenciais do financiamento e 

controlam a qualidade das prestações, incumbindo a terceiras entidades, públicas ou 

privadas, a tarefa de prestar cuidados. Mas, em ambos, a existência de um sistema de saúde 

pressupõe a presença de vários elementos que entre si se articulam e interagem para uma 

determinada finalidade, fazendo supor que cada um tem uma função própria ou papel 

específico a desempenhar, seja por razões de natureza técnica, seja por questões de 

princípio ou de filosofia (CRES, 1998). 

O centro da discussão, hoje, sobre sistemas de saúde, não se coloca na dicotomia 

sistema público/sistema privado, mas sim na convergência entre diferentes sistemas de 

saúde, combinando-se princípios de solidariedade e de equidade, onde a regulação dos 

governos é indispensável, com mecanismos de competição, em que o mercado contribui 

para dotar os sistemas de mais eficiência e mais qualidade. Na Europa, a transição que se 

verifica nos modelos de saúde do tipo SNS (casos do Reino Unido e da Suécia), vai no 

sentido de introduzir mercados internos (mesmo dentro de um sistema público), separando 

claramente prestadores e compradores de cuidados de saúde. Contrariamente nos EUA, por 

exemplo, caminha-se no sentido oposto, aumentando o papel do Estado na regulação do 

sistema, tornando-o mais equitativo, definindo prioridades, impondo regras às seguradoras, 

racionalizando a prestação. 

Em resumo, a “teoria da convergência” dos sistemas de saúde, faz aproximar 

diferentes modelos em torno de dois atributos fundamentais (WHO, 1996): os modelos de 

saúde devem funcionar numa base contratual em que os prestadores são independentes dos 

financiadores do sistema, estabelecendo-se entre eles relações de compra e venda de 

serviços num mercado em que os diferentes agentes se encontram sem grandes assimetrias 

de informação e, os governos devem assumir essencialmente um papel regulador, que 

garanta a eficácia dos cuidados, a equidade no acesso, o controlo dos custos e a qualidade. 

O primeiro atributo impõe aos diferentes agentes envolvidos, mais responsabilidade, 

introduz nas relações entre prestadores e financiadores maior transparência e racionalidade 

e promove uma “orientação dos serviços para o cliente”, enquanto que o segundo, garante 

os direitos dos cidadãos, universaliza os cuidados, discrimina positivamente o acesso dos 



38 

mais necessitados, delimita de uma forma racional as despesas da saúde e promove a 

qualidade dos actos praticados. 

Insubstituível é o papel de regulador do Estado em fazer face a necessidades 

crescentes com recursos relativamente escassos. As medidas de contenção de custos 

aparecem sempre no centro das preocupações e a intenção essencial das reformas em curso 

é, volta-se a salientar, descortinar soluções que, respeitando valores básicos, introduzam 

mais racionalidade e eficiência nos sistemas de saúde. 

 

2.4. O FUTURO DO SNS 

 

Fundado numa lógica de administração pública prestadora, o SNS tem-se revelado 

avesso a processos de mudança e modernização, convivendo com interesses corporativos e 

parcelares, por vezes, dominantes. Dificuldades em controlar o gasto financeiro, traduzidas 

em défice crónico dos serviços públicos de saúde, fruto de um também crónico sub-

financiamento, tolerância a promiscuidades de interesses públicos e privados sem 

adequada regulação, bem visível no aumento das listas de espera para as cirurgias electivas 

associadas ao fenómeno de selecção de casuística há muito identificado, elevados gastos 

dos particulares, em especial nos medicamentos e em consultas médicas de especialidade, 

são alguns dos aspectos mais críticos do sistema de saúde. 

Do ponto de vista legislativo, das disposições vigentes esperar-se-iam melhores 

resultados. A Lei de Bases da Saúde, de 1990, responsabiliza os cidadãos pela própria 

saúde, tendo o dever de a defender e promover; entidades privadas e profissionais liberais 

são reconhecidos como integrando a rede nacional de prestação de cuidados; consagra-se o 

princípio de gestão empresarial das unidades de saúde e são incentivadas experiências 

inovadoras de gestão; a estrutura de administração é fortemente desconcentrada para o 

nível regional. O Estatuto do SNS de 1993 aprofunda estas orientações, onde o sistema: 

engloba agentes públicos e privados; os estabelecimentos do SNS podem ter gestão 

privada; o pessoal com estatuto de funcionário público pode migrar para unidades com 

gestão privada, através de licença sem vencimento; marca a incompatibilidade dos 

profissionais do SNS terem convenções com o mesmo SNS; possibilita a prestação de 

cuidados através de contratos-programa com autarquias e instituições privadas de 

solidariedade social (Campos, 2002). 
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Em 1998 foi legislado um novo quadro sobre a estrutura de gestão dos 

estabelecimentos de saúde públicos, prevendo a criação de: equipas de gestão para os 

centros de saúde e maior autonomia e responsabilização para centros de responsabilidade 

dentro de grandes hospitais; criação de cinco agências regionais de contratualização de 

serviços de saúde como elementos de regulação do sistema e criação de modelos de 

remuneração experimentais, reforçando a componente de remuneração baseada em 

incentivos positivos (OPSS, 2001). 

Todavia, a evolução legislativa, retratada anteriormente, não assegurou inteiramente 

a modernização do sistema, pois este encontra-se parcialmente bloqueado, refém de forças 

económicas e sociais que actuam no sector - profissionais, indústria farmacêutica, 

distribuição de medicamentos e afins, sindicatos da função pública - deixando para zonas 

residuais a influência que deveria receber do conjunto dos cidadãos seus destinatários 

naturais.  

A ausência de instrumentos eficazes para promover a modernização da orgânica do 

sistema agrava esta situação. O modelo tradicional de comando central está esgotado e a 

capacidade de governação através de mecanismos de regulação é ainda escassa e 

incipiente. É lento o processo de adaptação da administração a esta nova realidade e faltam 

os recursos com know-how adequado aos processos da regulação em saúde (Campos, 

2002). 

Controlar o crescimento da despesa pública em saúde aparece como meio 

inquestionável. O programa de estabilidade e crescimento negociado com a Comissão 

Europeia, em 2002, integra um anexo com um conjunto de medidas que visam aquele 

desiderato. Aí se referem como prioritárias: medidas de controlo financeiro directo sobre 

os serviços de saúde; medidas para melhorar a qualidade da despesa, como a promoção 

progressiva da prescrição de medicamentos por denominação comum internacional; 

medidas para aumento da responsabilidade dos gestores das unidades do SNS, delegando 

responsabilidades de execução financeira nas administrações regionais de saúde, através do 

reforço das respectivas agências encarregadas da contratualização dos serviços e recursos 

hospitalares; medidas de transferência e partilha do risco financeiro da gestão, introduzindo 

a filosofia de parceria público-privada, no planeamento e construção de novos hospitais da 

rede do SNS, partilhando com os consórcios adjudicatários os riscos de 

sobredimensionamento e dos custos de construção e de exploração durante o período da 
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concessão; e medidas institucionais para racionalizar o processo de decisão, como a 

conversão em empresas públicas de hospitais de média dimensão e com a capacidade 

estrutural e desempenho positivo, melhorando as condições de qualidade e eficiência e 

saldando o passivo acumulado. 

Por último, para que seja possível cumprir o objectivo de equidade há que promover, 

entre outras, acções de diferenciação positiva, revendo as taxas moderadoras que se 

mantém inalteradas desde 1982, e introduzir maior transparência pública nos planos e 

relatórios de actividade dos serviços de saúde públicos, como foi tentado com a criação das 

agências de contratualização. Bem como serem especialmente consideradas as bolsas de 

depressão económica e de exclusão social que rodeiam as grandes cidades e cujos efeitos 

nefastos na saúde podem, certamente, agravar nos próximos tempos. 
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3. HOSPITAL PÚBLICO PORTUGUÊS  

 

 

O desenvolvimento do hospital, enquanto instituição, tem sido movido por duas 

forças que se encontram interligadas: a mudança na procura dos cuidados de saúde, 

nalgumas doenças em particular e na prestação dos cuidados de saúde, sobretudo pela 

implementação de novas tecnologias. As principais consequências são o facto de o futuro 

hospital ser concebido de um modo que pressuponha flexibilidade e que esteja integrado de 

forma mais completa no conjunto do sistema de saúde. 

Para que consigamos perceber qual o enquadramento do hospital no Sistema de 

Saúde Português e para onde caminha, neste capítulo, abordaremos de forma breve a 

evolução histórica do hospital como instituição. Posteriormente e delimitado no conceito 

de reforma hospitalar, descreveremos a evolução do estatuto jurídico do hospital público 

português, com o intuito de o caracterizar, em especial do ponto de vista da sua autonomia 

e qual a importância do financiamento hospitalar. 

 

3.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Desde a fundação da nacionalidade que há referência ao papel desempenhado, no 

estudo e na prática da medicina, pelos clérigos e judeus protegidos pelos reis. Durante os 

séculos XIV  a XVI  a maior parte dos médicos eram judeus ou ensinados por estes, tendo 

deles ficado a memória histórica pelo saber e capacidade de trabalho. Em meados do 

século XV  existiriam em Lisboa quatro gafarias, treze albergarias e quarenta e dois 

pequenos hospitais. Vivia-se a época da dispersão, marcada, como aliás, em toda a Europa, 

mais pelas preocupações da caridade cristã e da hospitalidade do que pela preocupação e 

intenção de desenvolver ou contribuir para o desenvolvimento de uma eficaz protecção 

sanitária ou mesmo social (Carvalho, 1992). Foi somente no final do século XV  que o 

esforço de concentração do poder nas mãos do rei chegou à actividade hospitalar, lançando 

este em Lisboa, com a autorização dos Papas Sisto IV  e Inocêncio VII,  a primeira pedra de 

“um novo e solene hospital” que absorveu a actividade das dezenas de pequenas unidades 

hospitalares existentes, cada uma votada ao seu santo, e a que, talvez para que nenhum se 

zangasse, deu o nome de “Real Hospital de Todos os Santos”. As misericórdias 
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começaram a ser fundadas pela Rainha D. Leonor, em 1498, e estenderam-se por todo o 

país, constituindo um grande movimento de organização de meios de apoio aos doentes, 

com hospitais, lazaretos, etc., que seguiu a tendência centralizadora do Rei, não só para o 

tratamento dos doentes como para o estabelecimento de regras de higiene úteis na vida das 

comunidades. 

Foram inúmeras as alterações do conceito e objectivos do hospital, sofrendo 

transformações de país para país. Esta evolução, com um ritmo variável, prosseguiu, 

acabando por finalmente retirar ao hospital o estigma de organismo de carácter meramente 

assistencial, claramente inserido na área do apoio social, para, abrindo as suas portas a 

todos os cidadãos carenciados de cuidados de saúde (e não apenas do referido apoio social 

na doença), consagrar inequivocamente a sua natureza e o seu carácter sanitário (Carvalho, 

1992). O autor declara que terá sido por essa altura que apareceu o “hospital 

contemporâneo”, “monobloco” do ponto de vista arquitectónico, por contraposição ao 

precedente modelo “Pavilhar”, fruto da influência simultânea de uma acelerada evolução 

científica e tecnológica com mutações económicas, sociais e culturais que se formam 

traduzindo-se em mudanças comportamentais de consequências cada vez mais evidentes 

no plano das morbilidades emergentes. 

Mas também “o hospital contemporâneo” não permaneceu imutável, podendo hoje 

afirmar-se, sem margem para grandes dúvidas, que a sua mutabilidade se irá acelerar neste 

novo século (Healy e McKee, 2002). Talvez por isso, com enorme frequência e nos mais 

diferentes contextos, se ouve dizer que o hospital, em particular o hospital público, que é a 

sua apresentação mais habitual e significativa na Europa, está em crise (Clement, 1995). 

Crise para que se apontam diversos factores, sendo muito frequente entre nós, e no caso do 

hospital público, a atribuição dessa situação a questões de natureza estatutária, isto é, o 

hospital público está em crise porque o seu estatuto e a sua natureza jurídica são 

inadequados. De facto, é fácil identificar no contexto do hospital português uma série de 

aspectos que assinalam mudanças bastante aceleradas e:  

 Se verdadeiramente se não deve chegar a afirmar que a sua missão mudou apenas 

porque a sua tradicional função de abrigo tem sido desvalorizada, acolhendo 

progressivamente outro tipo de intervenções e com tecnicidade crescente; 

 Se a prática profissional perdeu as características de exercício individual em favor 

de uma acção cada vez mais multidisciplinar e colegial em que o grupo assume 
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uma constituição tão variada quanto o progresso técnico o determina em cada 

momento; 

 Se este facto cria uma prática hierarquizada e profundas interdependências que, 

associadas à salarização dos profissionais - que muitos qualificam como 

proletarização - agudizam o sentimento de perda de autonomia técnica e sobretudo 

funcional (Reis, 1999). 

A estas circunstâncias acresce uma transição acelerada de uma prestação de tipo 

artesanal, quase artística, para um modo de produção de tipo empresarial (ou mesmo 

industrial), com preocupações de rentabilidade que, nalguns casos, desvalorizam a função 

social, para revalorizar as dimensões associadas ao custo, em contextos marcados por 

limitações financeiras e pela escassez de recursos. 

Há que admitir, designadamente num hospital público que consubstancia todas as 

vulnerabilidades que marcam a instituição hospitalar, que aqueles traços de mudança 

aparecem como sinais de crise ou mesmo de ruptura. Sinais que cobrem diferentes áreas do 

sistema de saúde e do hospital, evidenciando-se sobretudo: no relacionamento, discutido e 

discutível, que o hospital tem no quadro mais geral do sistema de cuidados de saúde; nas 

deficiências da sua organização interna, rígida, sem elasticidade, que dificulta a resposta 

aos constantes desafios que a evolução tecnológica lhe suscita e às novas formulações que 

a procura vai assumindo; em vasta ineficiências de tipo endógeno, imputáveis a modelos 

burocráticos derivados de procedimentos não racionais e inadequados à satisfação rápida 

de necessidades imprevisíveis, bem evidentes na área dos recursos humanos, do 

financiamento, da definição dos serviços necessários e dos prestados e da sua qualidade; 

numa gestão com objectivos mal definidos, reduzida motivação e, por, isso, naturalmente 

desresponsabilizada; na generalizada insatisfação dos utentes e na frustração dos 

profissionais. 

 

3.2. A ORGANIZAÇÃO 

 

O hospital como organização, refere Fachada (1991), é um sistema aberto, bastante 

complexo e altamente influenciado pelos vários sistemas sociais, como tal, não pode viver 

isolado, correndo o risco de ser ultrapassado. Influenciado pela sua envolvente externa e 

com os seus vários subsistemas interrelacionados e coordenados, apresenta como objectivo 
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responder às necessidades e expectativas das populações. Como sistema aberto, influencia 

e é influenciado pelos impactos do seu meio ambiente externo e interno. Para que possa 

responder às expectativas e necessidades dos seus utentes e trabalhadores, tem que ser 

dinâmico e aberto às mudanças que se estão sempre a gerar na sociedade. 

O autor sublinha que, por um lado, o hospital deve responder aos seus objectivos, isto 

é, prestar cuidados que visem a promoção da saúde, nomeadamente melhores hábitos e 

condições de saúde das populações, por outro, deve ir ao encontro das necessidades e 

interesses dos seus trabalhadores, pois quanto mais motivados e realizados se sentirem no 

desempenho das suas funções, melhor será a resposta do hospital no cumprimento dos seus 

objectivos. 

O INE (1999) entende o hospital como “o estabelecimento de saúde dotado de 

capacidade de internamento e de meios de diagnóstico e terapêutica onde se prestam 

cuidados de saúde diferenciados ou especializados, organizados ou administrados com o 

objectivo de prestar à população assistência médica curativa e de reabilitação, competindo-

lhe também colaborar na prevenção da doença, no ensino e na investigação científica”. Na 

actualidade, os hospitais portugueses classificam-se consoante a entidade administradora, 

em públicos e privados, distinguem-se igualmente, com base na capacidade de intervenção 

técnica, em concreto, no espectro de actividades de cuidados de saúde que prestam, e nas 

áreas de patologia, a saber: hospitais centrais, distritais, hospitais gerais - os que asseguram 

a qualquer utente a mais vasta gama de serviços especializados em diversas patologias, ou 

especializados - que se caracterizam por estarem vocacionados apenas para uma 

determinada especialidade. 

Actualmente, podemos afirmar que todas as instituições têm uma vertente 

empresarial, inclusive os hospitais, como defendem Kaluzny e Veney (1980) ao referirem 

que “as organizações de saúde, na sua essência, não se distinguem dos restantes tipos de 

organizações, na medida em que devem desenvolver mecanismos para lidar com cinco 

problemas básicos: a produção, a aquisição de recursos, a manutenção de um conjunto de 

valores e objectivos próprios, adaptação às mudanças da envolvente e gerir a sua 

globalidade”. 

O hospital público português é fortemente influenciado por uma dinâmica externa 

que o constrange e lhe limita a correcta gestão dos seus recursos, caracterizada pelo CRES 

(1998) da seguinte forma: insuficiência dos cuidados de saúde primários que obriga aos 
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hospitais prestar todo o tipo de cuidados; modelo de financiamento inadequado; estatuto 

jurídico demasiado burocrático e inadequado, o que dificulta a tomada de medidas 

inovadoras; estatuto desincentivador e injusto para os profissionais de saúde; má utilização 

das estruturas e equipamentos hospitalares pelo facto dos profissionais de saúde 

acumularem funções com a actividade privada e utilização exagerada dos serviços de 

urgência hospitalar. Complementarmente, a estrutura interna do hospital público português 

sofre também de constrangimentos vários ao nível da sua organização e do seu 

funcionamento: 

 Constituição dos seus órgãos de administração: presidem simultaneamente critérios 

políticos e corporativos, onde a componente profissional da gestão está 

objectivamente desvalorizada; 

 A direcção técnica dos serviços de acção médica é por vezes exercida por 

profissionais com pouca disponibilidade, sem conhecimentos suficientes de gestão 

e nem sempre com perfil de liderança; 

 A sua estrutura produtiva não permite a utilização flexível dos recursos, uma vez 

que os serviços são geridos como territórios autónomos e por vezes rivais; 

 O processo de produção de cuidados desenvolve-se, essencialmente, segundo uma 

lógica voluntarista, individual e pouco uniforme, divorciada de um quadro basilar 

de regras de disciplina e racionalidade económica; 

 Como corolário, verifica-se a ausência de mecanismos de avaliação das actividades 

desenvolvidas, não estando, portanto, garantida, de forma objectiva, a qualidade 

dos cuidados prestados (CRES, 1998). 

O hospital, como organização que é, também deve analisar os factores que 

influenciam a forma como desempenha as suas tarefas, como: a estrutura - tipo de 

organização adoptado pela empresa, essencialmente no que se refere ao conjunto de 

funções e linhas de comunicação e controlo, a cultura - conjunto de valores e convicções 

que sustentam a organização, constituindo a base filosófica da mesma, sendo desenvolvida 

ao longo do tempo (Campbell e Tawadey, 1992) e os recursos humanos - uma organização 

deste tipo, com grande parte do poder concentrado nos seus profissionais, para conseguir 

ultrapassar as dificuldades que se lhe deparam em função das mudanças constantes que 

acontecem à sua volta, tem que conhecer as pessoas que nela trabalham, pois só assim 

poderá implicar os profissionais e com eles definir estratégias de mudança. 
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Todavia, o hospital público português tem-se vindo a modernizar, nas suas estruturas, 

nos seus equipamentos e na ampliação e qualificação dos seus quadros. Por outro lado tem 

existido um aumento significativo de modalidades de outsourcing, ou seja, a entrega a 

entidades externas, mediante contrato, de vários tipos de prestações, outrora realizadas por 

serviços hospitalares próprios. A importância financeira destas modalidades de prestação 

corresponde a cerca de 18% das despesas correntes dos hospitais públicos portugueses num 

processo de crescimento evidente. Tal evolução é reveladora das ineficiências e da falta de 

qualidade do modelo burocrático, já que os resultados destas modalidades de prestação têm 

sido reconhecidos como francamente positivos (CRES, 1998). 

A mesma entidade reconhece que o bom funcionamento dos hospitais resulta, não só, 

da sua organização mas essencialmente da sua envolvente externa e, também da 

necessidade de evoluir para um modelo que, no essencial, promova os seguintes princípios 

de gestão: 

 A viabilidade económico-financeira da instituição, deverá obedecer a mecanismos 

regulados de concorrência, norteados pela qualidade e pelo preço; 

 A responsabilidade dos gestores e de toda a hierarquia técnica deve estar 

claramente definida, ser assumida sem subterfúgios e sujeita a todas as 

consequências; 

 Os contratos de prestação devem definir concretamente quais os mecanismos de 

contrato de gestão externa que irão vigorar, designadamente quanto à qualidade das 

prestações e dos resultados obtidos; 

 Os mecanismos de gestão de recursos humanos e de aquisições de bens e serviços 

devem ser simples, eficazes, flexíveis e autónomos. 

A aproximação da actuação do hospital público português às condicionantes expostas 

poderá aumentar a eficácia de soluções tomadas ao nível da sua estrutura interna e do seu 

funcionamento. 

 

3.3. REFORMA HOSPITALAR 

 

No sentido de ultrapassar a crise instalada e/ou evitar a ruptura da instituição 

hospitalar, foram-se registando reformas nos hospitais públicos portugueses. Foi em 1968, 

que pela primeira vez, a própria legislação admitiu o princípio da empresarialização, 
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originando diversas reformas e mudanças que ao longo de quarenta anos desembocaram na 

transformação dos hospitais públicos. Assim, durante quatro décadas, o legislador foi 

glosando um conjunto comum de temas transversais às várias reformas: o aumento da 

despesa e dos orçamentos dos hospitais; o modelo burocrático dos hospitais e a sua 

natureza empresarial, que desencadearam na evolução do sistema hospitalar português. 

Em 1946, com a Lei de Bases da Organização Hospitalar, estabelece-se a rede e a 

hierarquia dos hospitais. A sua apropriação e influência históricas traduzem-se no facto de 

ainda hoje, apesar das intervenções da carta hospitalar e das redes de referenciação, não 

nos termos libertado dos conceitos de hospitais que a mesma estatuiu. Ora, foi nessa Lei de 

Bases que se integrou a legislação de 1968, mais em particular na sua base XXIII , a qual 

explicitava que “a organização, administração e funcionamento dos hospitais civis” fossem 

regulamentados por diploma especial. Essa legislação de 1968 - Estatuto dos Hospitais e 

Regulamento Geral dos Hospitais - foi verdadeiramente a primeira grande reforma 

estrutural dos hospitais públicos: procedeu ao englobamento dos hospitais das 

misericórdias, à profissionalização da gestão, à organização e coordenação dos serviços de 

acção médica e à atribuição de competências e responsabilização dos serviços pela 

respectiva eficiência. 

Por seu lado, o preâmbulo do Estatuto dos Hospitais referia: “A administração dos 

hospitais, ao menos dos mais importantes, tornou-se tarefa de profissionais, com 

preparação e estatuto adequado, visto que a mobilização de meios financeiros e humanos 

nos serviços de saúde atinge enorme volume e os prejuízos de uma gestão pouco 

esclarecida podem ser importantíssimos tanto do ponto de vista económico, como social e 

humano”. 

Passados os anos de 1974-1975, é natural que tenha surgido a necessidade de nova 

legislação, legitimando a eleição da maioria dos elementos dos conselhos de gerência e 

restaurando a hierarquia governamental. A legislação de 1977 serviu uma época de 

transição, mantendo algumas preocupações de sempre do legislador, como se vê a partir 

deste excerto do preâmbulo do Decreto-Lei n.º 129/77: “o funcionamento dos hospitais 

traduz-se anualmente num esforço considerável para o país, dado o elevado volume dos 

meios financeiros que exige. E continua: “uma das mais sérias dificuldades que se têm 

deparado à gestão dos hospitais deriva do facto de muitos dos seus actos estarem sujeitos 

ao regime de ratificação ou de confirmação pelos órgãos centrais (…). Este regime, para 
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além de burocratizar e tornar pesada e lenta a actividade de gestão, está em flagrante 

oposição com a natureza dos hospitais”. 

Pendularmente, uma década depois surge nova legislação, afirmando a hierarquia da 

tutela governativa e a preocupação da racionalidade económica. Para tal, o legislador 

refugia-se, entre outros aspectos, na “explosão das despesas hospitalares das décadas de 70 

e 80” e acentua o discurso pró-económico e pró-empresarial (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 

19/88, de 21 de Janeiro): “a evolução do sistema hospitalar aponta claramente no sentido 

de uma dinâmica própria (…) coerentemente suportada por toda uma estrutura interna que 

não esqueça os princípios de natureza empresarial e claramente assente na iniludível 

integração da actividade hospitalar na economia do país”. Assim, os hospitais gozavam de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial e a organização interna de cada hospital 

devia constar de regulamento, aprovado por portaria do Ministro da Saúde (Simões, 2004). 

Contudo, entre 1994 e 1999, três modelos consagraram o abandono dos institutos 

clássicos do direito público. Em 1994 o Governo dá corpo normativo à figura do contrato 

de gestão, tendo como objecto a gestão do Hospital Fernando da Fonseca (HFF). O 

contrato garantia os cuidados de saúde prestados no HFF, de todos os utentes do SNS, 

residentes nos concelhos da Amadora e de Sintra, nos mesmos termos dos demais 

estabelecimentos integrados no SNS. Ao tratar-se de uma inovação que surgiu no final de 

um ciclo político (PSD) e iniciado no início de outro (PS), o ambiente social e político que 

envolveu o aparecimento da gestão privada no HFF não foi preparado, de forma a traduzir 

esta inovação como um benefício para a sociedade (Simões, 2004). 

Em 1998, através do Decreto-Lei n.º 151/98 foi possível dotar o Hospital São 

Sebastião (HSS), de Santa Maria da Feira, com um modelo jurídico inovador, onde existia 

uma modalidade de privatização da forma de gestão, que consistia no abandono dos meios 

tradicionais do direito administrativo, utilizando instrumentos do direito privado e, 

concretamente, mecanismos de tipo de mercado. O novo regime jurídico implicava a 

contratação do financiamento em função das actividades a prosseguir, o estabelecimento de 

incentivos aos profissionais, agilização da contratação dos meios necessários ao 

funcionamento e uma clara distinção entre funções de administração e de direcção técnica. 

Mais do que o HFF, o Hospital da Feira evidenciou a possibilidade material de gerir 

com um nível mais elevado de eficiência e de qualidade os tradicionais hospitais públicos, 

devendo o seu êxito ao modelo em si e a alguns factores específicos: o pequeno peso do 
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funcionalismo público no momento da sua abertura; a sua posição geográfica e a visão com 

que foi concebido. 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) criada pelo Decreto-Lei n.º 

207/99 estabeleceu um modelo de organização inovador pelo carácter integrador dos 

serviços que eram prestados aos cidadãos, não fraccionando, ao nível da gestão, os 

cuidados primários e hospitalares e replicou, ainda, a natureza empresarial de organismo 

público que, um ano antes fora atribuído ao HSS. 

Em 2002, o preâmbulo dos Decretos-Leis que transformaram os 34 hospitais em SA 

declara que: “Com o presente diploma pretende-se consagrar a autonomia de gestão das 

unidades hospitalares em moldes empresariais (…) passada quase uma década de vigência 

da Lei de Bases da Saúde, constata-se que a gestão de natureza empresarial foi introduzida 

de forma hesitante, esparsa e mitigada no âmbito de um reduzido número de experiências 

de gestão, não representando estas sequer uma base comparável e suficiente de avaliação e 

não tendo até agora conseguido gerar efeitos regeneradores e difusores para todo o 

sistema.” Mais adiante é concluído: “Os responsáveis do sector, os diferentes agentes 

profissionais e económicos, a comunidade académica e a opinião pública, em geral, sentem 

que o modelo burocrático está ultrapassado e praticamente esgotado (…). Neste contexto, 

(…) importa adoptar de forma inequívoca um modelo de gestão hospitalar de natureza 

empresarial”. 

Posto isto, não é de admirar que o fenómeno da empresarialização dos hospitais só se 

tenha colocado em Portugal na transição do século XX  para o XXI , na medida em que os 

mesmos só despertaram para métodos mais avançados de gestão a partir dos anos 80, com 

a pressão de contenção de custos, do mercado e dos sistemas de pagamento prospectivos, 

por outro lado a sociedade portuguesa, no seu todo, teve e tem o seu próprio atraso no 

domínio e na aplicação de métodos de gestão empresarial e finalmente, os modelos de 

formação dos profissionais de saúde foram, no passado, eles próprios deficitários no 

domínio da ciência da gestão (Varanda, 2004). 

Mas, foi sobretudo o volume de custos atingidos pela saúde em Portugal, a dimensão 

atingida pelo parque hospitalar e a insatisfação larvar perante alguns dos seus resultados, 

que resulta no consenso geral para que a actual reforma tenha assumido o formato que 

assumiu, isto é, o Modelo SA. De referir, ainda, que as inovações a introduzir na gestão 

dos hospitais devem ser acompanhadas da reforma progressiva dos restantes cuidados e 
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enquadrarem-se na política e estratégia definida para a saúde e que permitam atingir os 

seguintes objectivos: aumentar a racionalidade interna - da gestão e das decisões clínicas - 

melhorando a eficiência e qualidade dos serviços prestados; melhorar o acesso e a 

articulação entre instituições prestadoras de cuidados e aumentar a satisfação dos doentes e 

profissionais através da consecução dos objectivos anteriores. 

Assim, a reforma da gestão dos hospitais deve-se concentrar em aspectos de 

organização e gestão, com introdução de maior flexibilidade (sobretudo na gestão de 

recursos humanos) e adequação ao papel que cada unidade deve prestar no âmbito do SNS. 

Essa reforma deverá incidir em quatro aspectos essenciais: (i) regulamentação (estatuto 

hospitalar); (ii) articulação com as restantes instituições do sistema; (iii) organização e 

gestão internas; (iv) modelos alternativos ou de margem do sistema que pode passar pela 

privatização de hospitais públicos, construção/exploração privada de hospitais públicos e 

contratualização de hospitais privados (Portugal, Ministério da Saúde, 1998). 

Por último, devem ser encontradas e aperfeiçoadas soluções que economicamente 

apresentem benefícios, sem prejuízo dos princípios essenciais em que assenta o SNS em 

geral e o funcionamento dos hospitais em particular. Seja qual for ao caminho a tomar, é 

necessário garantir à população questões essenciais como a equidade, a qualidade dos 

cuidados e a inexistência de barreira artificiais ao acesso e utilização em termos idênticos 

para todos os cidadãos. 

 

3.3.1. Estatuto jurídico 

Se em Portugal também se sentiram mais ou menos consistentemente, os efeitos deste 

movimento e reforma, parece evidente que a particular inadequação do estatuto jurídico do 

hospital público contribuiu para dar significado quase autónomo a este aspecto, 

considerado um obstáculo importante para a superação de situações de desajustamento 

perante mudanças crescentemente notórias. 

Mesmo no contexto da visão messiânica da lei, própria da cultura normativa 

portuguesa, não se aceita a atribuição simplista de responsabilidades a um estatuto que, 

sendo embora o suporte jurídico da actividade do hospital, não deve ser considerado a 

causa única do que nele ocorre, muito em particular porque, a situação tem muito a ver 

com as mudanças que a instituição vai, ou não, suportando. Mas parece indiscutível que o 

actual estatuto do hospital português é, sem dúvida, inadequado e pode até acentuar alguns 
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dos traços de crise esboçados. Isto é, se não é factor causal da situação, a sua alteração, não 

sendo condição suficiente é, com forte probabilidade, uma condição necessária para que o 

hospital público português possa enfrentar os desafios internos e externos com que se 

confronta. Não é, pois, difícil admitir que, ele, em si mesmo e só por si, não superará os 

obstáculos atrás identificados, tendo a sua permanência e inalterabilidade actuado como 

impedimento ao processo de mudança e de adaptação em que o hospital se debate. 

Em 1997, o Relatório Final do Grupo de Trabalho sobre o Estatuto Jurídico do 

Hospital, constituído no âmbito do Ministério da Saúde, após um aprofundamento da 

situação existente, identificou vastos constrangimentos à actividade do hospital público e 

numerosas ineficiências em grande parte daí resultantes. E, em consequência, reconheceu a 

existência “de uma patente inadequação - eventualmente passível de atenuação, mas não de 

eliminação - entre as normas e os procedimentos próprios da função pública e a natureza, 

as especificidades e as exigências da actividade das instituições hospitalares, sobretudo das 

que se inserem no quadro de uma missão do tipo da que incumbe aos hospitais do SNS” 

(Portugal, Ministério da Saúde, 1997). 

Já se julgava que “em termos estatutários, organizacionais e operacionais, o hospital 

se deverá aproximar da figura de instituto público com natureza empresarial e com 

adequada autonomia de gestão, com a possibilidade de, em diferentes domínios, se regular 

por normas de direito privado, e fortemente responsabilizada” e que, desde que não fossem 

descaracterizados, a missão e os valores que devem orientar a actividade hospitalar, um 

modelo do tipo estabelecimento público de natureza empresarial poderia preencher os 

requisitos definidos, permitindo a reabilitação do hospital público (Portugal, Ministério da 

Saúde, 1997). 

Mas, entendeu-se que as reformulações a introduzir no estatuto jurídico do hospital 

público não constituíam um modelo obrigatório e de aplicação imediata a todos os 

hospitais. “Experiência inovadora de gestão” (n.º 1 da base XXXVI  da Lei n.º 48/90, de 24 

de Agosto), opção posteriormente retomada para a ULSM e para o Hospital do Barlavento 

Algarvio (HBA). Continuava a ser salvaguardada como preocupação maior a natureza do 

hospital público, ou seja, o seu carácter de estabelecimento de índole social, orientado e 

aberto para o público e para a prestação de cuidados diferenciados de saúde que exigissem 

a utilização de instrumentos, técnicas e métodos próprios de uma gestão actualizada que o 

servisse, permitindo a racionalização e optimização da sua actividade. 
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Em Março de 2002 foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2002 

que, progressivamente, pretendeu libertar os hospitais do enquadramento burocrático-

administrativo que enformava o seu estatuto jurídico, privilegiando maior independência, 

agilidade e adoptando definitivamente natureza e gestão empresarial. Mas ainda em 2002, 

e num segundo momento, foi perfilhado e vingou um entendimento mais radical (Ferreira, 

2000). Através da publicação da Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, em cujo anexo se 

aprova o novo regime jurídico da gestão hospitalar, estabelece-se a possibilidade de os 

hospitais assumirem quatro figuras jurídicas distintas: (i) estabelecimentos públicos, 

dotados de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira, com ou sem 

autonomia patrimonial; (ii) estabelecimentos públicos, dotados de personalidade jurídica, 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial e natureza empresarial; (iii) sociedades 

anónimas de capitais exclusivamente públicos e (iv) estabelecimentos privados. 

É possível verificar, e numa breve análise retrospectiva, a existência de três períodos 

distintos em termos de medidas para conferir autonomia ao hospital público: primeiro, a 

linha das “experiências inovadoras de gestão”, que foi sendo desenvolvida com o intuito de 

as aprofundar; depois, foi adoptada uma nova orientação que já recorria ao modelo 

“estabelecimento público empresarial” (EPE) previsto no Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de 

Dezembro e mais, recentemente, adoptando o modelo “sociedade anónima de capitais 

exclusivamente públicos” aplicado a 34 hospitais, daí tendo resultado 31 SA (por 

constituição de centros e grupos de hospitais), assumindo portanto, a nova configuração 

estatutária, abandonando as “experiências inovadoras” pontuais. Assim, após uma longa 

estagnação passamos da configuração jurídica de “instituto público” vindo dos anos 70, 

para a de entidades típicas do sector empresarial do Estado e, dentro destas, para a que se 

situa à primeira vista mais distante do ponto de partida.  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 185/2002 de 20 de Agosto definiram-se os 

princípios e os instrumentos para o estabelecimento de parcerias em saúde entre o 

Ministério da Saúde ou instituições e serviços integrados no SNS e outras entidades. Esta 

opção de partilha de riscos e interesses entre o sector público e o privado, se permitiu obter 

financiamento para a renovação/incremento do parque hospitalar, não foi contudo isenta de 

reservas, tendo causado aceso debate, que se mantém, especialmente no Reino Unido. A 

opção foi, pois, uma alteração do estatuto jurídico mais profunda, embora mantendo-se o 

princípio de um SNS universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais 
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dos cidadãos, tendencialmente gratuito, continuando a salvaguardar-se a prestação de 

cuidados de saúde com humanidade e respeito, o atendimento de qualidade, eficaz e 

atempado e ainda o cumprimento das normas éticas e deontológicas. 

 

3.3.2. Financiamento hospitalar 

Em Portugal, o sector hospitalar público constitui a principal rede de prestação de 

cuidados de saúde, absorvendo a fatia mais importante do financiamento público do SNS e 

contribuindo, assim, com a factura mais significativa da despesa pública em saúde. A 

complexidade das estruturas físicas e organizacionais, associada ao peso naturalmente 

elevado das despesas com pessoal (acima dos 50%) e com produtos farmacêuticos (cerca 

de 12%), faz com que a sua gestão seja encarada com particular atenção, na busca de 

factores que incrementem a racionalização de despesas, promovam economias de escala e 

garantam a qualidade das suas prestações (CRES, 1998). 

Durante anos o financiamento dos hospitais assumiu a forma de um modelo 

retrospectivo, caracterizado pela atribuição de subsídios baseados nas despesas do ano 

anterior, tendo em conta a inflação e os acréscimos das verbas consignadas pelo orçamento 

geral do Estado ao SNS, logo não era possível estabelecer relação directa entre o 

financiamento e produção. Este modelo traduziu-se na ausência de incentivos à 

racionalização da utilização de recursos por parte dos prestadores. Mas, com a gradual 

implementação no início da década de oitenta, no nosso país, dos Diagnosis Related 

Groups (DRG), conhecidos em Portugal como Grupos de Diagnósticos Homogéneos 

(GDH), foi possível iniciar o pagamento prospectivo, ou seja, a este tipo de pagamento está 

associada uma filosofia de racionalidade que incentiva os prestadores a terem 

comportamentos eficientes. 

O subsídio à exploração de cada hospital passou a resultar da combinação de uma 

componente histórica com uma componente ajustada pela produção (GDH) e com preços 

diferenciados em função de cinco grupos de hospitais. Esta componente, que no orçamento 

de 1997 representava 10% do valor global, passou para 20% em 1998 e para 30% em 1999 

(IGIF, 2000). Da aplicação destes critérios resultaram “ganhos” e “perdas” dos hospitais 

face ao financiamento do ano anterior, sendo efectuados, no âmbito de cada ARS, 

ajustamentos dentro das disponibilidades da região consignadas para pagamento hospitalar 

de forma a adequar os orçamentos genericamente definidos às realidades das instituições. 
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À semelhança de outros países europeus, os sucessivos governos procuraram 

desenvolver iniciativas reformistas, tendo em vista conferir maior eficiência, autonomia e 

responsabilidade às unidades hospitalares com o propósito mais amplo de melhorar o 

desempenho do universo dos hospitais públicos, quer na óptica da obtenção de ganhos 

acrescidos de saúde, quer na perspectiva da melhor utilização dos fundos atribuídos ao 

sector, controlando o crescimento dos gastos públicos. 

Na segunda metade dos anos noventa, as Agência de Contratualização de Serviços de 

Saúde procuraram adequar os recursos públicos para os hospitais à efectiva prestação de 

cuidados, através de negociações e de compromissos com os hospitais. Esta diferente 

responsabilização e forma de financiamento pretendeu substituir o existente modelo 

público integrado por um modelo contratual, que combinava o financiamento 

essencialmente público com um sistema de contratos entre pagadores e os prestadores que 

se encontravam institucional e funcionalmente separados. Tratou-se, pois, de um processo, 

que visava a separação entre entidades prestadoras e pagadoras, diferenciando-as do ponto 

de vista operacional, e a criação de uma intermediação entre os cidadãos e a prestação de 

cuidados. 

Constatamos, assim, que desde o início dos anos 90, ao abrigo da Lei de Bases da 

Saúde e do Estatuto do SNS, decorreram várias incitativas reformistas com incidência no 

sector hospitalar, mas na viragem da década de 80 cresceu o reconhecimento geral de que 

as medidas até então equacionadas foram marcadas pelo excesso de timidez e 

evidenciavam um alcance prático relativamente limitado. Com efeito, no sector hospitalar 

as experiências inovadoras de gestão e de financiamento não chegaram a ganhar suficiente 

expressão e “massa crítica” para conseguirem gerar os necessários efeitos estruturantes e 

de difusão e, consequentemente, operarem a mudança do panorama do sector. 

Neste contexto, perante o reconhecido défice de implementação de medidas robustas 

de reforma, com a realização das eleições legislativas de 2002, em matéria de política 

pública de saúde, assistiu-se à convergência dos programas políticos dos três principais 

partidos com representação parlamentar - PPD/PSD e CDS/PP, partidos que constituíam o 

XV  Governo Constitucional de aliança e o PS. As propostas políticas convergiram na 

necessidade de introduzir um novo impulso reformista no sentido de revitalizar e 

modernizar o SNS, conferindo-lhe maior eficiência, sustentabilidade financeira e eficácia, 

em termos de ganhos de saúde. Para o sector hospitalar, com cambiantes diferenciadas, 



55 

previa-se o desenvolvimento gradativo de uma reforma estrutural que operasse a 

transformação dos pilares burocrático-administrativos e da matriz monolítica em que 

assentava o modelo de gestão e financiamento da rede pública hospitalar. 

Nesta linha, no âmbito da reforma estrutural do sector hospitalar, duas importantes 

iniciativas foram especialmente preconizadas: a introdução da abordagem das parcerias 

público-privadas, promovendo a participação do sector privado na gestão e financiamento 

de unidades hospitalares do SNS e a empresarialização da gestão hospitalar, 

designadamente com a alteração das práticas públicas de gestão e financiamento, bem 

como com a mudança do estatuto administrativo dos hospitais, introduzindo um estatuto de 

natureza empresarial, embora sob controlo accionista público, num número significativo de 

hospitais. 
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4. EMPRESARIALIZAÇÃO  

 

 

O modelo empresarial aplicado a hospitais públicos em Portugal é o resultado de uma 

lenta mas coerente evolução, com base em preocupações comuns a diversos governos e 

legisladores: o aumento da despesa e dos orçamentos dos hospitais e o modelo burocrático 

dos hospitais. Face ao nível da despesa da saúde no país, à dimensão do parque hospitalar e 

à insatisfação perante alguns dos seus resultados, é natural que se tenha gerado o consenso 

suficiente e o momentum para, em plena crise económica e financeira, se empreender uma 

reforma amadurecida ao longo dos anos. 

A gestão dos hospitais é, desde há décadas, um dos focos de maior atenção nos 

processos de mudança na saúde. Organizações complexas, palco de múltiplas actividades, 

prestadoras de uma enorme diversidade de serviços, em que se conjuga uma forte 

diferenciação tecnológica com vincadas preocupações do foro social, os hospitais 

evidenciam as dificuldades naturais quando confrontados com a permanente pressão para a 

mudança e adaptação a novos processos e novas exigências. Qual o melhor modelo de 

gestão, aquele que proporcione melhores e mais adequados cuidados de saúde com o 

menor custo para a sociedade, é ainda e sempre uma pergunta em busca da resposta certa. 

Sabemos que talvez nunca encontraremos a resposta certa, pois o indivíduo como ser 

humano que é encontra-se sempre à procura da perfeição, tentando alcançar o ideal, 

querendo sempre mais e melhor, nunca estando satisfeito. O que tentaremos expor 

seguidamente é a tentativa de empresarialização das unidades hospitalares, com o 

propósito de alcançar uma eficiência e eficácia nos cuidados prestados ao cidadão, com 

baixos custos. 

Assim, num primeiro momento tentaremos perceber qual o verdadeiro papel da 

gestão hospitalar, no contexto do hospital público português e, posteriormente, iremos 

desenvolver o conceito de empresarialização e conhecer o seu percurso, desde o início até 

à concepção dos Hospitais SA. 

Numa última parte tentaremos analisar a experiência dos Hospitais SA integrando-a 

no contexto nacional, quer quanto ao modelo gestionário, quer ainda quanto ao esquema de 

vinculação ao Estado, por fim enunciaremos as consequências da adopção deste modelo. 
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4.1. GESTÃO HOSPITALAR 

 

O final dos anos 80 marca o início de um novo ciclo de desenvolvimento do nosso 

sistema de saúde. Desde então muito se tem falado e escrito sobre a saúde, muitas 

propostas têm sido avançadas para a solução de hipotéticos problemas que raramente são 

explicitados. Desde logo a necessidade da introdução da “gestão empresarial” nos 

hospitais, tomando como modelo o da empresa industrial ou comercial clássica, a qual é, 

simultaneamente para os profissionais de saúde, um elemento de fascínio e repulsa. Com 

efeito, eles não aceitam a imagem que ela veicula nem subscrevem a eficácia de gestão que 

lhe está associada (Pereira, 1995). O autor refere, ainda que, a alta diferenciação que 

caracteriza a área de produção do hospital e que o distingue de qualquer outra organização 

cria no seu seio um jogo de forças centrífugas entre si, e entre estas e a administração, 

fazendo emergir dois universos aparentemente antagónicos, o profissional e o da 

administração, ao qual urge dar uma resposta de qualidade em termos de gestão. Na 

realidade, estudos sobre empresas americanas e europeias revelam que 80% dos problemas 

de organização são problemas de gestão. 

Existe hoje disponível um corpo organizado de conceitos, métodos e técnicas 

associado à qualidade, que necessita de uma atenção e adaptação criteriosas para entender 

o que a avaliação da qualidade pode significar, quando aplicada à gestão. Importa, em 

primeiro lugar, identificar as características específicas da gestão dos serviços de saúde que 

a distinguem da gestão de outras organizações e identificar critérios de avaliação. É 

possível argumentar que um dos critérios de avaliação da qualidade da gestão é o nível de 

qualidade dos cuidados de saúde prestados ao doente, integrando este conceito os valores 

partilhados pelos próprios doentes, profissionais e gestores. De notar, que este critério não 

é de fácil operacionalização, na medida em que as medidas de qualidade dos cuidados e o 

seu impacto na melhoria do nível de saúde da população não são rigorosos nem fáceis de 

encontrar. 

Embora o teste final da qualidade da gestão sejam os cuidados de saúde recebidos 

pelo doente, a metodologia de avaliação da qualidade da gestão tem de incidir sobre o 

próprio processo de gestão, pois cada vez mais existe uma inter-relação entre estrutura, 

processo e resultados, na medida em que as características estruturais onde os cuidados são 

prestados tendem a influenciar os resultados (Donabedian, 1980, cit. Pereira, 1995). 
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A qualidade, enquanto prática de gestão, é enquadrada por princípios e práticas muito 

precisas que devem ser dominadas por todos aqueles que têm responsabilidade na gestão 

dos serviços de saúde. Segundo o British Standard Institute, as características essenciais da 

qualidade da gestão são: implicar um certo grau de excelência; reflectir o desvio em 

relação a um padrão ideal e demonstrar “aptidão para atingir objectivos” relacionados com 

uma missão (Pereira, 1995). A gestão deve, assim, assegurar que a organização de todos os 

recursos disponíveis, humanos, técnicos e financeiros, seja de modo a maximizar os 

resultados orientados para os objectivos. 

A previsível evolução dos sistemas terá, pois, impacto nos profissionais de saúde, 

onde serão exigidas rápidas transformações, admitindo-se mesmo que, em termos de 

capacidade de resposta dos sistemas a estas mudanças, os conhecimentos e aptidões dos 

gestores e a sua competência e adaptabilidade se transformem num dos mais importantes 

factores de sucesso (ou de insucesso). A Pew Comission (1998) considera que, 

progressivamente, o sector virá a ser: mais gerido, com melhor integração de cuidados e 

melhor financiamento; mais responsabilizante e com imposição de uma melhor resposta às 

necessidades da população coberta; obrigando a usar menos recursos no domínio da 

prestação; menos concentrado no tratamento e mais preocupado com a educação, com a 

prevenção e com a manutenção da saúde e mais preocupado com os resultados e mais 

apoiado na evidência. 

Em síntese, as organizações de saúde, para além da sua complexidade, sofrem a 

influência de importantes mudanças, em curso nos sistemas de saúde, em que se integram, 

e que constituem novos desafios, com reflexos na sua gestão, denotando que é cada vez 

mais evidente a importância da gestão na saúde. 

 

4.2. EMPRESARIALIZAÇÃO HOSPITALAR 

 

Em Portugal, a evolução com os gastos em hospitais tem vindo a crescer a um ritmo 

significativamente superior ao dos outros países da OCDE, o que faz com que desde há 

vários anos a gestão empresarial ou empresarialização dos hospitais tenha sido tema de 

debate e é uma velha aspiração do sistema e dos profissionais da saúde em Portugal. Esta 

reforma enfatiza a necessidade de aumentar a competitividade do trabalho e procura 

resolver questões, como a designação dos gestores, a introdução de um elemento 
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fiscalizador, o estabelecimento de planos e orçamentos responsabilizantes, a entrega da 

gestão clínica dos serviços hospitalares aos médicos, com o objectivo de rentabilizar e 

racionalizar a prestação de cuidados. 

A “empresarialização hospitalar” ganha um novo fôlego com a publicação da Lei n.º 

27/2002, de 8 de Novembro, que aprova o novo regime jurídico da gestão hospitalar, 

decorrendo da mesma a adopção de um novo estatuto para os hospitais, bem como um 

novo modelo de gestão, de contratação e financiamento das prestações de saúde, que 

implica um conjunto complementar de medidas e acções no sentido de estabelecer um 

enquadramento jurídico-económico e administrativo adequado e favorável ao 

funcionamento do novo modelo empresarial de gestão hospitalar. 

O ponto de partida assentou num diagnóstico exaustivamente repetido pelos 

especialistas do sector, constituído por quatro aspectos fundamentais: problemas de 

eficiência na afectação de recursos, falta de produtividade sistémica, despesa pública a 

crescer a ritmos incomportáveis para o país e uma crescente insatisfação dos utentes pelos 

níveis do serviço prestado. A gestão empresarial era reclamada por todos como a solução 

para ao aumento da eficiência no nosso sector público hospitalar. Embora consagrada na 

Lei de Gestão Hospitalar desde 1988 (artigo 7º do Decreto-Lei n.º 19/88, de 21 de Janeiro), 

persistiu na prática um quadro de gestão pouco definido, incapaz de motivar os 

profissionais, limitados por um conjunto de regras burocráticas obsoletas que tornavam os 

hospitais um permanente pesadelo para os seus gestores e uma experiência frustrante para 

os utentes. 

Não era possível pedir aos gestores que se focassem na satisfação do utente ou na 

qualidade do cuidado prestado quando o dia a dia das equipas era dedicado a gerir um 

orçamento magro, a resolver quebras urgentes de abastecimento de produtos críticos ou a 

dar cumprimento a volumosas listas de requisitos formais que suportam insignificantes 

decisões de gestão. Face à avaliação positiva de experiências inovadoras de gestão (por 

exemplo, HSS), e prosseguindo o caminho já iniciado, tomou-se a decisão de criar um 

novo quadro de referência na gestão hospitalar pública, aproveitando aquilo que o país 

tinha já aprendido nas últimas décadas na gestão do sector empresarial do Estado em áreas 

de actividade mais dinâmicas e de maior exposição concorrencial. 

Entre os vários motivos referidos que determinaram o processo da empresarialização, 

sendo o mais comentado o aumento dos gastos em saúde, outros há, embora menos 
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relevantes, que propiciaram o tão esperado desenlace: o paciente - apesar da universalidade 

fixada na lei, a acessibilidade é desigual, sendo desfavorecidos os pacientes com níveis de 

cultura mais baixos e com menor capacidade de relacionamento com quem os atende e a 

referência vertical no sistema é ainda pouco praticada, levando à compartimentação 

excessiva dos serviços; os profissionais de saúde - lamentam a escassa motivação 

profissional e a flexibilidade com que se tolera a prática privada a profissionais do sector 

público, mesmo em funções de chefia superior ou intermédia, gera conflitos de interesses 

que quase sempre se saldam em perdas de produtividade no hospital público (Antunes, 

2000) e em alguns casos há redução da qualidade dos cuidados prestados; as questões 

éticas - são escassamente apresentadas e discutidas e, quando resolvidas, nem sempre o são 

com a transparência necessária e a qualidade - as preocupações com a qualidade 

encontram eco difícil. As consequências destas características para o sistema de saúde no 

seu conjunto são extremamente perniciosas: o sistema, abandonado a uma inércia sem 

grandes estímulos internos, revela níveis de eficácia inferiores ao seu potencial, sendo 

frequentes as redundâncias, os vazios de intervenção e as ineficiências, o que origina a 

acumulação de desigualdades que geram queixa difícil de avaliar e corrigir. 

A realidade empresarial tem também mostrado que um esforço desta natureza, 

abrangendo um considerável número de activos e entidades, tem como factor crítico de 

sucesso a capacidade de coordenação e de convergência de objectivos das diferentes 

unidades, para que o valor da iniciativa não se perca pelo desenvolvimento individual de 

acções não concertadas com uma lógica de conjunto que é imperioso manter. Essa lógica 

de convergência impõe novas competências e capacidades que urge desenvolver e cria 

oportunidades únicas de alavancagem na partilha de serviços de suporte à actividade das 

respectivas unidades hospitalares, com forte impacto nos seus custos, libertando as 

respectivas equipas de gestão para as funções nucleares de prestação de cuidados, afinal a 

essência da actividade hospitalar. 

A empresarialização dos estabelecimentos de saúde foi apresentada como um dos 

caminhos possíveis para alterar o quadro da administração pública da saúde. Este conceito 

tem sido usado, segundo Ramos (2002), “para designar o processo de criação de um 

contexto estrutural e normativo onde seja possível praticar gestão, ou seja, permitir a 

aplicação dos conhecimentos científicos e dos instrumentos técnicos desenvolvidos pelas 

diversas disciplinas da gestão, para o bom governo dos serviços de saúde. O que traduz 
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uma linha de pensamento em que os princípios, a missão, as finalidades e os objectivos dos 

serviços e da gestão pública manter-se-ão os mesmos. Apenas se alteram os meios para os 

salvaguardar e atingir. Trata-se de dotar o SNS com capacidades e instrumentos de gestão, 

dados os actuais meios de “administração serem pouco eficazes e estarem a comprometer a 

finalidade generosa que presidiu à criação do SNS”. 

O processo de empresarialização hospitalar insere-se numa política de modernização 

e revitalização do SNS que pressupõe a adopção por parte das novas unidades, de uma 

gestão inovadora com carácter empresarial orientada para a satisfação das necessidades do 

utente. Pretende-se que estas unidades, dotadas de maior agilidade e autonomia, 

disponibilizem um melhor acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, e promovam o 

desenvolvimento e o mérito dos respectivos profissionais. A concretização destas 

melhorias exige uma gestão mais eficiente e adequada aos recursos, por forma a garantir 

mais e melhor saúde sem que a despesa aumente significativamente - Portugal já apresenta 

hoje uma despesa com saúde em percentagem do PIB semelhante à média dos países da 

UE. Neste sentido tornou-se imperioso introduzir no sistema uma lógica de gestão com 

uma natureza empresarial reforçada, adaptada necessariamente às especificidades do 

sector. Esta filosofia traduziu-se fundamentalmente em: 

 Estabelecer objectivos claros, concretos e ambiciosos a todos os níveis da 

instituição; 

 Clarificar as responsabilidades e funções dos diferentes intervenientes do sistema, 

garantindo, nomeadamente, uma separação entre a função financiadora e a função 

prestadora; 

 Implementar o financiamento da prestação em função da produção e resultados 

alcançados; 

 Responsabilizar os gestores aos diferentes níveis da organização pelos resultados e 

criar sistemas de incentivos baseados no mérito; 

 Introduzir uma lógica de monitorização e comparação sistemática do desempenho 

individual entre unidades; 

 Lançar programas de melhoria estruturados e ambiciosos; 

 Transformar a estrutura organizativa e a natureza jurídica das entidades, 

nomeadamente a dos hospitais (Unidade de Missão, 2005). 
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A satisfação das necessidades dos utentes em tempo útil e com a qualidade e a 

contenção da despesa pública são colectivos essenciais que estão na origem da 

diversificação da natureza jurídica dos hospitais e da criação de novos modelos de gestão, 

devendo ser vistos como um meio de maximizar a eficiência das instituições que compõem 

a nossa rede hospitalar. 

Contudo, o impacto da empresarialização pode ficar limitado se não for enquadrado 

por uma efectiva regulação do Estado, que evite a segmentação do mercado na procura de 

nichos lucrativos por parte dos gestores, ou mais genericamente para evitar as falhas do 

mercado (Chinitz, 2002). Os resultados negativos de um processo não regulado na saúde já 

se observaram, quer na área do financiamento, quer na área da prestação. Inversamente são 

conhecidos bons resultados das iniciativas da regulação (por exemplo no Reino Unido) 

associados ao processo de separação entre as entidades pagadoras e prestadoras, da criação 

dos hospitais-empresa ou do papel dos médicos como gestores financeiros dos cuidados. 

Esta nova situação obrigou o Estado a reforçar o seu papel na condução do sector, 

reforçando a sofisticação ou complexidade da sua intervenção, e o acesso crescente do 

sector privado a contratos de prestação de cuidados de saúde financiados pelo erário 

público (Simões, 2004). 

Com a transformação da natureza jurídica de alguns dos hospitais em sociedades 

anónimas de capitais exclusivamente públicos, pretendeu-se assim consagrar uma 

crescente autonomia de gestão dos hospitais, em moldes mais próximos da realidade 

empresarial, estabelecendo-se simultaneamente a separação da função de prestador de 

cuidados de saúde da função de financiador público do SNS, ficando assegurado o seu 

carácter geral, universal e tendencialmente gratuito. 

 

4.3. HOSPITAIS SA 

 

Os hospitais-empresa romperam com o preconceito de que não é possível praticar 

mudanças na saúde, mobilizando todos os agentes em sentido convergente e conquistando 

ganhos em eficiência num curto intervalo de tempo, convertendo-se num poderoso 

catalizador da reforma estrutural do sector hospitalar português e um incubador de novas 

ideias e experiências (Ribeiro, 2004). São estes hospitais que tentaremos compreender, 
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seguidamente, no que diz respeito à sua gestão, os objectivos preconizados e os resultados 

alcançados. 

 

4.3.1. A origem 

A Lei de Bases da Saúde, de 1990, deu alguns passos em frente na adopção prática 

do modelo empresarial na gestão de unidades de saúde e delegou a responsabilidade da 

tutela dos serviços centrais para órgãos desconcentrados a nível regional, as ARS. 

Permitindo experiências inovadoras de gestão, abriu a porta a um esboço de 

regulamentação no Estatuto do SNS, em 1993, que definiu a possibilidade de os 

estabelecimentos hospitalares e centros de saúde terem gestão privada, para o que 

autorizou a migração de pessoas do sector público para o sector privado sem perda de 

vínculo. Propôs um seguro alternativo de saúde. Abriu a porta à municipalização de 

serviços de cuidados primários de saúde e à devolução de outros para as instituições 

privadas de solidariedade social, nomeadamente misericórdias; permitiu a delegação da 

gestão de unidades de saúde a empresas privadas ou a grupos de médicos, por concurso e 

tabelas prefixadas, e abriu a porta, de novo, a convenções, de base geográfica, a celebrar 

entre o SNS e grupos de médicos. 

Talvez pelo seu carácter inovador, e apesar da forte dose de consenso político nelas 

substanciado, excluindo as quatro experiências hospitalares, e o apelo às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS) para colaborarem nos programas de redução 

das listas de espera em cirurgia electiva, nenhuma destas medidas teve aplicação prática. 

A partir destas duas peças legislativas, Campos (2003) elaborou o Quadro 6, que 

descreve as principais experiências inovadoras e exemplifica os casos onde tiveram alguma 

continuidade. 
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Quadro 6 - Experiências inovadoras de gestão na sequência da Lei de Bases de 1990 

Modalidades Sequência Data 

Concessão de gestão de hospitais 

Quase-empresarialização 

Convenções com médicos 

Seguro alternativo (opting out) 

Municipalização de serviços de saúde 

IPSS 

 

Delegação da gestão em empresas privadas 

Cooperativas de profissionais de saúde 

HFF 

HSS, ULSM, HBA 

Locais dispersos 

Não implementado 

Não implementada 

“Acesso” e Programa Especial de 
Combate às Listas de Espera Cirúrgica 
(PECLEC) 

Não implementada 

Não implementadas 

1995 

1996, 1999, 2000 

- 

- 

- 

1998, 2003 

 

- 

- 

Fonte: Campos, 2003. 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2002 definiu com algum detalhe as 

regras a que deveria obedecer a transformação de estabelecimentos públicos prestadores de 

cuidados hospitalares em EPE. A opção por esta figura “justificada pela maior 

proximidade com a natureza dos serviços, cuja natureza se intenta transformar, não 

prejudicava que na devida altura se pudesse vir a recorrer ao modelo de sociedade 

comercial de capitais públicos”. A reforma é acelerada pela inclusão no Programa de 

Estabilidade e Crescimento (actualizado para o período de 2002/2005) apresentado à UE, 

onde Portugal se comprometeu expressamente a “converter em empresas públicas hospitais 

de média dimensão e com capacidade estrutural e experiência positiva de desempenho que 

lhes permita, com dotação extraordinária de capital, melhorar as condições de qualidade e 

eficiência de desempenho e resolver o passivo acumulado” (Campos, 2003). 

O autor sublinha que a Resolução n.º 41/2002 estabeleceu procedimentos de 

identificação de unidades hospitalares a transformar em EPE, de forma participada, 

envolvendo entidades públicas prestadoras de cuidados hospitalares, as ARS e as estruturas 

centrais do Ministério da Saúde. Começar-se-ia por uma fase de manifestação de interesse 

por parte das unidades, a que se seguiria um apresentação de candidatura, coordenada pelas 

ARS. Posteriormente, por despacho do Ministro da Saúde, seriam identificadas as unidades 

a transformar em EPE por Decreto-Lei. As condições básicas de elegibilidade seriam a 
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dimensão média, uma dívida acumulada nunca superior a 35% da despesa total do ano 

anterior e capacidade demonstrada de gestão. O projecto de transformação empresarial 

deveria fundar-se em estudo prévio de viabilidade económico-financeira e incluir propostas 

concretas de estrutura de gestão e de um contrato-programa plurianual de gestão, bem 

como um projecto de regulamento interno. 

Em 2002, a Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro, veio alterar de forma decisiva 

algumas disposições da Lei de Bases da Saúde, de 1990: admitiu o contrato individual de 

trabalho e a contratação colectiva de trabalho como instrumentos laborais regulares, ao 

lado do estatuto da função pública; determinou o financiamento directo aos hospitais, não 

por dotações globais, mas por actos realizados e remunerados por tabela de preços 

centralmente definida; permitiu que entre os modelos de gestão dos hospitais passasse a 

figurar a sociedade anónima de capitais públicos; alargou à prática privada em regime 

liberal a regulamentação e fiscalização pelo Ministério da Saúde do exercício de qualquer 

profissão que implique a prestação de cuidados de saúde e aprovou um novo regime 

jurídico de gestão hospitalar. 

De acordo com o Regime Jurídico da Gestão Hospitalar, anexo à Lei n.º 27/2002, a 

rede de prestação de cuidados de saúde integra vários modelos jurídicos de hospitais, como 

demonstra o Quadro 7. 
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Quadro 7 - Nova tipologia jurídica dos hospitais da rede 

Tipo Natureza Legislação Quantidade 

Hospitais Sector 
Público 
Administrativo (SPA) 

Hospitais EPE 

 

Hospitais SA 

 

Clínicas com e sem 
nome de hospital 

 

Contrato de gestão 

 

 

Hospitais Parcerias 
Público-Privadas 
(HPPP) 

Personalidade jurídica, autonomia 

administrativa e financeira 

Idem, mais natureza empresarial 

 

Sociedades anónimas de capitais 

exclusivamente públicos 

Estabelecimentos privados 

 

Estabelecimentos públicos 

 

 

Estabelecimentos públicos, 
estatuto a definir 

Em discussão 

 

Desconhecida 

 

31 Decretos-Lei de 

Dez. 2002 

Legislação 
existente 

 

Legislação 

existente 

 

Em preparação 

Ignorada 

 

Ignorada 

 

34 

 

Numerosa 

 

 

1 

 

 

10 

Fonte: Campos, 2003. 

 

Ao analisar o Quadro 7 percebemos que a rede hospitalar reúne diferentes tipologias 

jurídicas, a saber: 

 Estabelecimentos públicos dotados de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa e financeira, com ou sem autonomia patrimonial (Hospitais SPA), 

todavia ainda não se conhecem as regras que regerão internamente os mesmos; 

 Estabelecimentos públicos dotados de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial e natureza empresarial (Hospitais EPE); 

 Sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos (Hospitais SA); 

 Estabelecimentos privados, com ou sem fins lucrativos, com quem sejam 

celebrados contratos (clínicas simples e clínicas com nome de hospital); 

 Instituições e serviços do SNS, geridas por entidades públicas ou privadas, 

mediante contrato de gestão (exemplo: HFF, ou Amadora/Sintra) ou em regime de 

convenção por grupos de médicos e outros profissionais de saúde (sem exemplo 

conhecido). 
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A estas categorias haverá ainda acrescentar a espécie dos hospitais públicos a 

construir em financiamento por parceria público-privada (HPPP) no caso de não se 

subsumirem em alguma das categorias anteriores. 

A legislação relativa aos Hospitais SA, tendo sido a sua publicação prioridade 

assumida pelo XV  Governo Constitucional para que a eles pudesse ser aplicado, ainda em 

2002, o dispositivo de dotação de volumoso capital social que, absorvendo o défice 

acumulado em cada um deles, permitiu deslocar, das despesas de capital, quase 900 

milhões de euros, ou seja, 0,7% do PIB desse ano, valor assim subtraído ao défice da 

execução orçamental. No entanto persistia apenas uma dúvida, que conduziu a alguma 

hesitação por parte dos governantes. Qual a dimensão que deveria tomar a iniciativa de 

empresarialização dos hospitais? 5, 10 hospitais? Ou até a totalidade dos hospitais da rede 

pública, se o modelo não coloca em causa a finalidade e objectivos da instituição 

hospitalar? 

Se o princípio estava certo e as experiências inovadoras foram globalmente 

consideradas positivas pelo sector, havia que ser destemido, mas ainda assim prudente, não 

transformando em empresas todos os hospitais da rede, mas criando uma massa crítica 

adequada e suficiente para que desta decisão pudessem ser obtidos resultados expressivos, 

em termos de qualidade e nível de serviço para os utentes, maior motivação para os 

profissionais e maior eficiência na utilização dos recursos financeiros do Estado. 

Foi esse o critério presente nas recomendações da Comissão de Empresarialização, 

entidade de composição mista, com elementos do Ministério das Finanças e da Saúde, que 

sugeriu uma dimensão da operação próxima dos 50% da produção hospitalar do país, 

tornando visível o seu impacto e irreversível a sua continuidade. Os recursos financeiros a 

afectar à operação deveriam ser olhados como um investimento, traduzindo-se numa 

adequada dotação inicial de capitais próprios às novas empresas, que permitisse a sua 

sustentabilidade futura, tendo em linha de conta a análise do seu balanço histórico e a 

dimensão das variáveis objectivo, que suportassem a sua história de procura e as 

aproximasse do comportamento médio dos indicadores das melhores unidades da rede. 

Em Dezembro de 2002 foram criadas as 31 SA por transformação de 34 antigas 

unidades do sector público administrativo - os diplomas são iguais para todos os 

estabelecimentos, apenas variando o nome do hospital e a dotação em capital. Os 31 

Hospitais SA distribuem-se pelas cinco regiões de saúde da seguinte forma: onze unidades 
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na Região Norte, incluindo os hospitais de Amarante, Bragança, Guimarães, Vale de 

Sousa, Santo António, e Vila Nova de Famalicão, os centros hospitalares do Alto Minho 

(Viana do Castelo e Ponte de Lima) e de Vila Real (Vila Real e Peso da Régua), a Unidade 

de Saúde de Matosinhos, e o IPO do Porto; sete unidades na Região Centro, incluindo os 

hospitais de Aveiro, Figueira da Foz, Leiria, Santa Maria da Feira, Viseu, o centro 

hospitalar da Cova da Beira (Covilhã e Fundão), e o IPO de Coimbra; onze unidades na 

Região de Lisboa e Vale do Tejo, incluindo os hospitais do Barreiro, Egas Moniz, Garcia 

de Orta, Pulido Valente, Santa Cruz, Santa Marta, Santarém, São Francisco Xavier, 

Setúbal, o centro hospitalar do Médio Tejo (Abrantes, Tomar e Torres Novas) e o IPO de 

Lisboa; uma unidade na Região do Alentejo, o Hospital Distrital de Beja e uma unidade na 

Região do Algarve, o Hospital do Barlavento Algarvio (Hospitais SA, 2005). 

 

Figura 4 - Localização dos Hospitais SA 

 
Fonte: Unidade de Missão, 2005. 

 

No seu conjunto, os trinta e um Hospitais SA são responsáveis por quase metade da 

produção hospitalar pública em Portugal, empregam quase metade dos profissionais 

médicos e de enfermagem, e têm cerca de metade da capacidade instalada em camas na 

rede pública. Quando individualmente considerados, os Hospitais SA são responsáveis por 

uma produção média anual de 15000 doentes de internamento, 7500 cirurgias, 120000 
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consultas externas, 90000 episódios de urgência e 10500 sessões de hospital de dia 

(Hospitais SA, 2005). As actividades com maior peso nos custos totais dos hospitais são o 

internamento e cirurgia - aproximadamente 60% dos custos totais médios da rede SA, 

seguida das consultas externas e das urgências - com um peso de 20% e 17% 

respectivamente. O peso destas actividades é naturalmente, variável em função do perfil do 

próprio hospital. 

A capacidade instalada nos Hospitais SA é, em média, de 300 camas, havendo duas 

unidades com mais de 500 camas, e as restantes doze têm entre 100 e 300 camas. A 

dimensão não é o único factor diferenciador dos Hospitais SA. Com efeito, a par de um 

conjunto de hospitais generalistas que constituem a maioria das unidades, a rede SA 

integra três unidades hospitalares especializadas em oncologia e duas outras unidades 

altamente especializadas: em cirurgia cardiotorácica e vascular - Hospital de Santa Marta e 

o Hospital de Santa Cruz, em que o seu foco de atenção centra-se no foro cardíaco e renal. 

A 7 de Dezembro de 2005 o Conselho de Ministros transformou em EPE, os 

Hospitais SA. Como o nosso estudo incide no modelo SA, tornou-se necessária uma 

comparação sistemática entre as principais características estatutárias dos dois modelos, a 

fim de averiguar se a avaliação aos Hospitais SA permanece relevante no novo 

enquadramento jurídico. Através do Quadro 8, constatamos que as semelhanças são 

grandes, particularmente nas áreas consideradas basilares para a gestão operacional dos 

hospitais. 
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Quadro 8 - Hospitais SA versus Hospitais EPE 

 HOSPITAIS SA HOSPITAIS EPE 

Constituição Decreto-Lei (forma seguida na prática) 
ou escritura de constituição de 
sociedade comercial 

Decreto-Lei 

Titularidade Pública; capital social (elemento 
pessoal predominante) 

Pública; capital estatuário (elemento 
patrimonial predominante) 

Regime Jurídico Em princípio, Direito Privado (art. 7.º 
n.º1 Regime do Sector Empresarial do 
Estado) 

Em principio, Direito privado (art. 7 n.º 1 
Regime do Sector Empresarial do Estado) 

 

Tutela/autonomia 

Autonomia; regras de tipo tutelar do 
RJGH; exercício da função accionista 
(aqui referido apenas como substituto 
aproximado da tutela) 

Tutela Governamental económica e 
financeira (regime do Sector Empresarial 
do Estado); regras de tipo tutelar do 
RJGH 

Estatuto dos 
titulares de órgãos 
de gestão nomeados 
pelo Estado 

Gestor público Gestor público 

Regime de 
contratação 

Sujeição controvertida ao Decreto-Lei 
n.º 59/99 (empreitadas e concessões de 
obras públicas); sujeição controvertida 
ao Decreto-Lei n.º 197/99 

Sujeição inequívoca ao Decreto-Lei n.º 
59/99 (empreitadas e concessões de obras 
públicas); sujeição controvertida ao 
Decreto-Lei n.º 197/99 

Controlo Financeiro Fiscalização sucessiva e concomitante 
(Lei de Organização e Processo do 
Tribunal de Contas e Lei n.º 14/96) 

Fiscalização sucessiva e concomitante 
(Lei de Organização e Processo do 
Tribunal de Contas e Lei n.º 14/96) 

Regime Financeiro Regime financeiro aplicável às 
empresas privadas 

Regime financeiro aplicável às empresas 
privadas 

Regime de Pessoal Direito privado, mas com possibilidade 
de mobilidade de funcionários e 
agentes, de e para empresas - arts. 14.º 
e 16.º dos DLs que criaram os 
Hospitais SA 

Direito privado; é de esperar, contudo, 
consagração, nos Estatutos a aprovar, de 
regras idênticas às dos Hospitais SA 

Regime Tributário Sujeição ao regime tributário em vigor 
para as empresas privadas 

Sujeição ao regime tributário em vigor 
para as empresas privadas 

Extinção por 
insolvência 

Sujeição ao regime geral - art. 2.º alínea 
e) do Código da Insolvência 

Não sujeitas ao regime geral - art. 2.º n.º2 
alínea a) do Código da Insolvência 

Fonte: Adaptado da CAHSA, 2006. 

 

Em 2006, a Comissão de Avaliação dos Hospitais SA (CAHSA) refere que as 

principais diferenças encontram-se: na forma de constituição; na possibilidade legal de 

falência, inexistente nas EPE, mas teoricamente possível nos SA e, por fim, na 
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transaccionalidade da propriedade dos SA por contraposição com a sua impossibilidade 

para os EPE - no entanto os SA já eram considerados como Sociedades de Capitais 

Exclusivamente Públicos, o que restringiria a transmissão do capital social a entidades 

públicas (fundos autónomos, autarquias, etc.), logo a diferença na transaccionalidade é 

sobretudo uma matéria de princípio. Segundo a mesma Comissão nunca ocorreu uma 

situação com eminência de falência ou de alienação do capital social, sendo estas hipóteses 

pouco mais que teóricas. Acentua ainda que, que no que diz respeito à sua gestão, a 

mudança ocorrida de SA para EPE não implica alterações de maior, logo a avaliação da 

experiência SA mantém a sua validade, por isso continuamos a incidir o nosso estudo no 

Modelo SA, embora tenhamos presente o modelo vigente - EPE. 

Embora a implementação do modelo empresarial, em si, não tenha suscitado 

preocupações de maior, Varanda (2004) entende ser fundamental a existência de condições 

internas e externas essenciais ao seu êxito. As condições internas essenciais ao êxito são: 

 Estabelecer um planeamento, de modo a permitir uma melhoria dos serviços 

prestados e conquistar, manter ou reforçar a viabilidade da empresa; 

 Adoptar os melhores princípios e valores de gestão, baseados na efectiva 

focalização dos hospitais no doente, como alvo principal, e, a outros níveis, nos 

profissionais, na comunidade e nos accionistas, assumindo e praticando um 

compromisso público de qualidade; 

 Liderar a todos os níveis no processo de mudança, isto é, compreender a 

organização, assumir os seus objectivos estratégicos e acompanhar os esforços 

operacionais. A liderança precisa de entender os processos de inovação e de 

trabalhar com os profissionais para seja possível alcançar o êxito; 

 Saber gerir, na medida em que o mecanismo de controlo aos vários níveis é vital, 

mas por si não basta, pois é necessário entender a realidade profunda subjacente à 

realidade gestionária; 

 Envolver os profissionais, em todo o processo; 

 Assegurar um processo de melhoria da estrutura, de modo contínuo, dos processos 

e dos resultados. A tradicional separação entre a eficiência e a qualidade só pode 

ser superada se entendermos que a sobrevivência e o êxito das organizações 

dependem da obtenção de um efeito em cadeia de aumento de valor, reduzindo, 
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contínua e rapidamente, o desperdício e melhorando o serviço prestado, a satisfação 

dos interessados e os resultados. 

Quanto às condições externas de êxito, são apontadas: a necessidade de 

acompanhamento continuado, ao mais alto nível político, do processo de transformação, 

com a superação dos obstáculos das estruturas administrativas centrais e efectiva 

orientação; a coordenação e facilitação central do processo de transformação; a avaliação 

objectiva e transparente do desempenho por parte dos accionistas; a criação de condições 

legais de adaptação da estrutura produtiva herdada; um sistema de financiamento da 

produção equitativo, dirigido à eficiência e qualidade e a inovação de cuidados 

(ambulatorização, integração e continuidade de cuidados e desenvolvimento sistemático da 

medicina baseada na evidência) (Varanda, 2004). Acrescentamos ainda alguns projectos 

auxiliares: a melhoria dos sistemas informáticos de apoio à gestão e a informatização da 

área clínica; as compras em grupo, ajudando a comprar bem e a reduzir preços; a 

acreditação, como projecto número um de mudança, envolvendo toda a estrutura dos 

cuidados e os respectivos processos e resultados. 

Em síntese, o êxito dos Hospitais SA encontra-se directamente relacionado com o 

sucesso da sua gestão, condicionada pelas condições internas e externas, as quais, em 

última análise, dependem da capacidade da sociedade portuguesa de reunir as condições de 

futuro, permitindo ao novo modelo dar resposta às exigências e objectivos para que foi 

criado. 

 

4.3.2. Visão e objectivos estratégicos da rede SA 

Em estreita harmonia com as ARS e demais serviços do Ministério da Saúde, e sem 

prejuízo das suas competências próprias, foi deliberado a criação de meios para apoiar e 

acolher esta nova filosofia e novo modelo de gestão hospitalar, estabelecendo a unidade 

executiva de apoio e o dispositivo nuclear para dinamizar e agilizar a implementação dos 

“Hospitais Sociedade Anónima” de capitais exclusivamente públicos. 

O grande desafio foi, contudo, implementar esta operação, quer do ponto de vista 

técnico, quer do ponto de vista político. Nesse sentido, o Governo criou, na dependência do 

Ministro da Saúde, a Unidade de Missão dos Hospitais SA (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 15/2003, de 5 de Fevereiro), tendo em vista “a condução do processo global 

de lançamento, coordenação e acompanhamento da estratégia de empresarialização dos 
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hospitais com natureza jurídica de sociedades anónimas de capitais exclusivamente 

públicos, designados como Hospitais SA”. Faz parte também das suas funções o apoio aos 

hospitais no desenvolvimento dos seus planos de actividade, a promoção do lançamento de 

formas inovadoras de gestão de serviços e proposta de políticas de melhoria, orientação 

estratégica e técnica sobre a política de recursos humanos (Hospitais SA, 2005). 

A visão estabelecida para a rede SA foi a de criar e desenvolver, de forma 

economicamente sustentada, um conjunto de entidades prestadoras públicas que, dotadas 

de maior agilidade e autonomia e suportadas por instrumentos de gestão “empresarial”, 

dessem uma garantia de maior e melhor acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, e 

promovessem o desenvolvimento e o mérito dos respectivos profissionais. Da visão da 

rede SA derivam três objectivos essenciais: 

 Maior e melhor acesso dos cidadãos - O objectivo último da rede SA é o de 

“melhorar” a Saúde dos Portugueses, o que implica continuar a aumentar o acesso 

aos cuidados de saúde e a melhorar a qualidade dos mesmos. O objectivo será 

sempre, e independentemente do nível a que venha a actuar, o da rede SA ser 

aquela que oferece melhores garantias de tratamento célere e de qualidade aos 

cidadãos; 

 Desenvolvimento e mérito profissional - A rede SA apenas atingirá o seu objectivo 

de “excelência” na prestação de cuidados aos cidadãos se for capaz de atrair, 

desenvolver e reter os profissionais mais qualificados. Neste sentido, é também um 

dos objectivos estratégicos da rede SA instituir mecanismos de gestão de recursos 

humanos que premeiem o mérito individual e das equipas e que promovam o 

desenvolvimento contínuo das suas capacidades; 

 Sustentabilidade económica - Finalmente, e para que os objectivos anteriores sejam 

alcançados torna-se essencial o assegurar de condições mínimas de sustentabilidade 

a prazo. Assim, o terceiro e último objectivo prende-se obrigatoriamente com a 

necessidade de maximizar a eficiência económica e operacional das unidades da 

rede, quer através de uma utilização racional dos recursos que a esta forem afectos 

quer através da promoção de fontes de receita/financiamento adicionais (Hospitais 

SA, 2005). 

Neste sentido foram definidos cinco objectivos estratégicos (Quadro 9) que serviram 

de pilares ao desenvolvimento do conjunto de iniciativas e projectos que, de forma 



74 

transversal, incitaram a rede de Hospitais SA, fomentando uma nova cultura de gestão em 

todos os profissionais e unidades. 

 

Quadro 9 - Visão estratégica para a rede SA 

Desenvolver de forma economicamente sustentável uma rede de unidades públicas empresarializadas centradas 
na prestação de cuidados de saúde de excelência aos utentes e no desenvolvimento contínuo dos respectivos 
profissionais. 

Objectivos Estratégicos  

Serviço ao utente e qualidade de prestação Assegurar o desenvolvimento de políticas de gestão centradas no utente 
e na prestação de serviços de qualidade excepcional. 

Desenvolvimento profissional e 
meritocracia 

Promover o desenvolvimento célere dos colaboradores, instituindo 
políticas de meritocracia e de responsabilização por resultados, 
apostando simultaneamente na qualificação profissional. 

Eficiência operacional Assegurar o nivelamento dos hospitais SA com as melhores práticas, 
promovendo programas de melhoria da eficiência operacional. 

Eficiência económico-financeira Contribuir de forma determinante para o equilíbrio económico-
financeiro das unidades, monitorizando continuamente a performance 
dos hospitais. 

Desenvolvimento de uma “rede” Desenvolver o espírito de corpo na rede de hospitais SA, promovendo a 
partilha de conhecimentos e assegurando uma actuação articulada que 
promova a captura de sinergias entre distintas unidades. 

Fonte: Ribeiro, 2004. 

 

Dada a relevância que estes objectivos assumem, pensamos ser extremamente útil 

caracterizar cada um em pormenor. 

Uma visão integrada de rede de cuidados - O aumento de produtividade das várias 

unidades SA tem vindo a evidenciar, de forma crescente, o excesso de capacidade instalada 

na rede, que, não sendo ainda perceptível ao utente, nem a muitos decisores, obrigará 

decerto a futuras decisões de concentração, como, aliás, já foi feito com a criação de alguns 

centros hospitalares, se não mesmo ao encerramento gradual de alguns serviços e unidades 

periféricas. O primeiro passo para a eficiência é, sem dúvida, de natureza macroeconómica. 

A visão em rede permite organizar a oferta, evitando a sobreposição de competências ou a 

sua atomização inconsequente. Não foi casual a concentração da oferta oncológica ou a de 

inclusão de hospitais diferenciados na área do coração, na rede SA. 

A filosofia da rede não se esgota na gestão óptima das unidades hospitalares per si, 

mas é o conceito-chave para intensificar a integração e o continuum de cidadãos entre os 

diferentes níveis de cuidados (primários, diferenciados e continuados), ao mesmo tempo 
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que se potencia uma abordagem inovadora que tem na sua génese a partilha de 

competências em determinada patologia. 

A este propósito, Porter e Teisberg (2004) indicam alguns erros de análise do 

mercado de cuidados de saúde que têm conduzido a formas incorrectas de competição e à 

formulação errada de objectivos, designadamente quanto à redução de custos, pois são 

muitas as unidades que julgam estar a reduzir custos quando, na verdade, os transferem 

apenas para outras unidades, pois o seu foco não tem sido actuar sobre as componentes de 

custo de cada patologia, mas sobre a natureza das rubricas de custos da sua unidade. Esta 

constatação acentuou a necessidade de olhar para a estruturação da oferta numa óptica de 

rede. A Unidade de Missão desenvolveu um estudo em todas as regiões do país tomando 

por base os business plans dos hospitais, tendo avaliado diversas oportunidades de 

redimensionamento da rede de cuidados através de uma estratégia de concentração de 

competências e serviços, integração entre cuidados primários e hospitalares e melhor 

articulação entre a rede pública e a rede convencionada. A integração de cuidados e a 

concentração de competências serão, sem dúvida, o caminho futuro para melhorar o 

atendimento dos utentes, controlar a despesa pública na saúde e combater a escassez 

sistémica de recursos humanos qualificados no sector. 

Eficiência económico-financeira - Uma das grandes questões que se tem debatido é 

determinar qual o financiamento adequado a cada instituição. Será justo aplicar o mesmo 

nível de recursos financeiros a entidades equivalentes, em dimensão e complexidade, cujo 

produto final é por vezes inexplicavelmente tão diferente? Esta questão tornou urgente a 

revisão de todo o sistema de financiamento de forma a adequar o nível de recursos 

empregues face aos cuidados obtidos. Até então os hospitais eram financiados através de 

uma dotação orçamental anual, crescentemente incorporando o peso dos episódios no 

“envelope” global, é certo, mas sem uma expressão contratual suficientemente explícita 

quanto aos níveis de produção a conseguir para a capacidade instalada. 

Tratava-se, uma vez mais, de dar conteúdo a uma outra importante reforma 

reclamada pelos especialistas do sector, ou seja, separar a função financiadora da função 

prestadora do Estado, assumindo o Estado um papel de “contratador-comprador” de 

serviços e cuidados que permitisse cumprir de forma óptima a garantia constitucional de 

acesso aos cuidados de saúde por parte da população portuguesa. A política de 

financiamento deveria estimular a convergência dos prestadores menos eficientes para o 
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patamar médio dos 10 melhores, criando uma competição saudável, defendendo o utente 

da dificuldade de acesso e o contribuinte do desperdício (Ribeiro, 2004). 

O desenho e implementação do novo modelo de financiamento foram desenvolvidos 

em simultâneo com o lançamento da operação de empresarialização dos hospitais e 

assentaram em cinco grandes princípios: 

 A criação de uma relação contratual entre o Estado e o respectivo hospital, titulada 

por um contrato-programa que envolve a produção para o SNS; 

 Os cuidados e serviços a comprar estão agrupados por linhas de actividade - 

internamentos, consultas, episódios de urgência e hospital de dia - e têm um preço 

ajustado pelo índice de case-mix que tornam mais justo o preço a pagar, porque 

tornam em consideração a especificidade de cada unidade hospitalar; 

 O volume de produção contratada tem em atenção a capacidade instalada, 

permitindo cobrir os custos fixos dos hospitais, na base de um estimador que atende 

à eficiência média, na afectação de recursos em toda a rede; 

 A produção marginal é paga até um certo limite médio, sofrendo depois uma 

penalização ajustada e progressiva face aos custos variáveis. As urgências não estão 

complementadas por qualquer tecto de produção; 

 O contrato-programa deve constituir-se como um instrumento de regulação da 

procura, pois permite a distribuição estratégica das produções pelas distintas 

unidades (Ribeiro, 2004). 

A extensão do modelo a todas unidades hospitalares, a par da introdução de um 

modelo de capitação nos cuidados primários, é, seguramente, o pilar para uma alteração 

estrutural da despesa pública da saúde e o indutor por excelência de um novo patamar de 

eficiência em toda a rede de prestação de cuidados. 

Eficiência operacional - A situação de partida de cada unidade foi muito diferente: os 

10 melhores hospitais da rede tinham um indicador de eficiência com uma diferença de 38 

pontos face à média dos restantes 21 hospitais e a amplitude de valores variava entre 163 

pontos no hospital mais eficiente e 62 pontos no hospital do fim do rankimg. No final de 

2003 aumentou a convergência, visível no estreitamento da amplitude média, que baixou 

de 119 para 94, ou seja, 25 pontos. 

A eficiência operacional, embora contribuindo para a eficiência económica global, 

situa-se num plano de decisão estritamente “micro”, porque lhe são alheias as opções sobre 
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o desenho da rede de cuidados ou da política de recursos humanos, que têm, essas sim, um 

verdadeiro enquadramento macroeconómico. O problema situa-se, em consequência, no 

plano da optimização de processos e utilização de recursos. Assim, desenvolveu-se um 

conjunto de orientações, iniciativas e programas de apoio às equipas de gestão que tiveram 

como objectivo maximizar, de modo estruturado, a captura do potencial de poupanças 

existentes na rede e que o benchmarking inicial e regular permitiu evidenciar. 

As diferentes iniciativas que abordaram o problema da eficiência operacional, 

abrangeram áreas como a racionalização de custos com materiais de consumo clínico, a 

optimização dos subcontratos ligados à compra externa de meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica e a racionalização de custos com pessoal, em particular quanto ao 

volume de horas extra. A racionalização dos serviços de apoio mostrou também ser 

possível, neste cenário de maior e mais célere capacidade de intervenção dos conselhos de 

administração, obter poupanças rápidas e significativas com pequenas medidas de gestão. 

Como corolário de todas estas acções, e tendo em vista a abordagem da qualidade a longo 

prazo, definiu-se uma política de acreditação dos hospitais da rede, objectivo que passou a 

relevar para a avaliação de desempenho das próprias equipas de gestão dos hospitais. 

Por último, a eficiência operacional encontra-se intimamente associada à capacidade 

de gerir processos de forma simples, para o que é indispensável boa informação, embora 

no plano das tecnologias da informação, exista ainda uma enorme necessidade de 

consolidar e ampliar o trabalho até então desenvolvido. 

Desenvolvimento profissional e incentivo ao mérito - O ponto de partida nos nossos 

hospitais, em termos de gestão de recursos humanos, apresentavam os mesmos problemas 

que encontramos na administração pública portuguesa: carreiras muito estratificadas e 

rígidas, utilização excessiva de horas extraordinárias, quer pela escassez de recursos, quer 

como meio de pagamento encapotado de incentivos, rigidez de contratação, ausência de 

incentivo ao melhor desempenho, precariedade de vínculo nas novas admissões.  

O novo ordenamento jurídico do sector hospitalar veio acabar com a admissão para 

os quadros da função pública, recorrendo ao contrato individual de trabalho e a uma maior 

flexibilidade na gestão dos profissionais. Apesar das experiências inovadoras já terem 

antecipado essas modalidades de contratação, a verdade é que as bases de uma nova 

cultura baseada numa maior liberdade contratual e no reconhecimento do mérito 

representam um novo desafio a todo o sector que precisa de ser consensualizado. 
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Da agenda estratégica dos recursos humanos constavam assim três importantes 

inovações: construir uma nova política de carreiras e política salarial que suportasse o novo 

contrato individual de trabalho e certificação profissional, estável para o sector; 

desenvolver um instrumento de regulamentação colectiva e criar um sistema de avaliação 

de desempenho e de atribuição de incentivos que permitisse, de facto, premiar o mérito do 

desempenho diferenciado, baseado na medição efectiva do nível de cumprimento dos 

objectivos discutidos - para tal, a Unidade de Missão usou a metodologia de grupos piloto 

para envolver cada unidade hospitalar, cada serviço e também cada profissional. 

A ideia foi desenvolver uma cascata de objectivos que permitisse o envolvimento de 

todos os profissionais no sucesso da sua instituição e serviço, estimulando um 

comportamento individual e colectivo que estivesse em linha com os objectivos da sua 

unidade e, em consequência, assegurando um nível global de realização de objectivos por 

toda a rede SA. 

Melhorar os níveis e a qualidade do serviço ao utente - Segundo Ribeiro (2004), 

existe uma confusão sistemática entre o que se entende por qualidade do serviço e por 

qualidade clínica. Designaríamos a primeira por nível de serviço, para simplificar o 

conceito, pois é certo que é no nível do serviço que residem as nossas maiores 

dificuldades. Com efeito, pela própria natureza da actividade clínica e dada a assimetria de 

informação entre o prestador e o consumidor, característica muito específica desta 

actividade, o utente tende a valorizar o nível de serviço que lhe é prestado, e não a 

qualidade intrínseca do acto clínico. 

As decisões de gestão podem ter, obviamente, enorme impacto na qualidade clínica 

do acto, seja pela disponibilidade de recursos, seja pela organização dos serviços 

prestadores. Mas, a maior proporção da responsabilidade na qualidade do acto deve-se à 

prática individual do profissional, à sua competência e experiência. Relativamente ao nível 

de serviço, a responsabilidade está directamente ao alcance da organização e da sua equipa 

de gestão, logo consideramos esta variável como controlável, sobre a qual se pode operar. 

Embora a gestão da informação não se encontre entre os objectivos estratégicos, 

consideramos o seu papel fundamental em qualquer reforma e processo de mudança, daí a 

referência. Entretanto, assumiu-se como pressuposto de acção o iniciar uma prática regular 

de divulgação de informação, onde os diferentes stakeholders da saúde têm direito a dispor 

de informação sobre as unidades públicas e as actividades da administração. 
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Contudo, o grande desperdício do nosso sistema de saúde ocorre por falta de 

informação oportuna e fiável, em dois planos: no plano da prestação de cuidados 

propriamente dita, onde existe ainda uma profunda ineficiência na organização da 

informação (listas de espera) e no plano operacional, área onde será necessário conseguir 

uma gestão da rede de cuidados que permita o agendamento de actos, a partilha de registos 

e o acesso dos utentes e profissionais à informação sobre os seus episódios e acessos. O 

prestador, qualquer que seja, deveria poder aceder à informação global do doente em 

qualquer parte do sistema, evitando assim os repetidos exames e actos desnecessários, isto 

significa, melhorar dramaticamente a qualidade e a integração da prestação de cuidados. 

Num outro plano, a orientação por processos, e não por função, e a informatização 

progressiva dos mesmos permitirão agilizar os procedimentos necessários ao combate ao 

desperdício, à burocracia e à falta de informação de gestão, que impede um conhecimento 

permanente sobre as variáveis de qualidade ou financeiras que se pretendem monitorizar. 

Estamos na fase da implementação das políticas que suportam uma enorme reforma do 

sistema de saúde e a informação é o factor mais importante para a monitorização do seu 

progresso e dos seus resultados. 

Assim, os grandes objectivos estratégicos do futuro devem estar centrados no 

aumento da liberdade de escolha do cidadão, na maior integração de cuidados e na 

melhoria dos níveis de serviço, não devem, por isso, continuar centrados na propriedade do 

prestador, quando do que se trata é de alcançar um modelo de maior eficiência. 

 

4.3.3. Caracterização dos hospitais SA 

Em boa lógica, o modelo de Hospital SA deveria ter surgido só depois de publicada a 

nova regulamentação dos Hospitais SPA e dos Hospitais EPE, o que se veio a verificar. 

Interessa agora analisar os ganhos introduzidos por este novo modelo, o qual irá 

certamente influenciar os que vierem a ser publicados posteriormente. Campos (2003) 

descreve o modelo empresarial tendo por base as seguintes características: estatuto, 

dotação de capital, poderes especiais, regras de controlo financeiro, regimes laborais, 

órgãos sociais, instrumentos de gestão e direcção técnica, as quais vamos examinar 

pormenorizadamente. 

Relativamente ao estatuto, estamo-nos a referir a sociedades anónimas de capitais 

exclusivamente públicos, embora não exista impedimento da sua alienação a outros 
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institutos públicos ou a autarquias locais. Mais discutível, ainda, será saber se basta apenas 

uma alteração do diploma constitutivo da sociedade para alienação de capital a privados, 

iniciando uma privatização casuística do SNS. Por ora, o Hospital SA encontra-se 

integrado no SNS, sendo seu accionista o Estado, representado pelos Ministérios das 

Finanças e da Saúde, no entanto o capital SA pode associar-se em agrupamentos 

complementares de empresas e outras formas permitidas por lei. Rege-se, além da sua 

legislação própria, pelo regime jurídico do sector empresarial do Estado e pelo direito 

comercial, que regula as futuras alterações de estatutos e pela lei reguladora das sociedades 

anónimas.  

Cada um dos 31 novos Hospitais SA foi dotado de um capital social diferente, para 

cuja determinação contribuiu o montante do défice acumulado. Os bens, direitos e 

obrigações do anterior estabelecimento (hospital incumbente) foram incluídos no capital 

próprio, como reservas, pelo valor contabilístico. Todavia, permaneceu o princípio de, até 

final de 2003, o valor inicial ser corrigido com nova informação patrimonial. 

Embora seja uma empresa regida pelo direito privado, o novo estabelecimento pode 

requerer expropriações por utilidade pública, onde tem à sua inteira guarda e 

responsabilidade as infra-estruturas preexistentes, concessiona actividades relacionadas 

com o seu fim social no âmbito dos meios que lhe estão afectos, como se de ente público 

se tratasse. Também pode celebrar contratos ou acordos de gestão relativos a partes 

funcionalmente autónomas do hospital com entidades privadas ou grupos de profissionais 

de saúde. 

No que diz respeito a regras de controlo financeiro, o Hospital SA, tem de produzir 

relatórios e contas anuais, devendo submeter tais documentos aos Ministros das Finanças e 

da Saúde pelo menos duas semanas antes da Assembleia-Geral anual e encontra-se 

obrigado a prestar informação mensal sobre a execução orçamental. Está ainda submetido 

a limites de endividamento: acima de 10% do capital social carece de autorização da 

Assembleia-Geral e não pode, em caso algum, ultrapassar os 30%. 

Para que seja possível manter o rigor financeiro, o Hospital SA é detentor de 

instrumentos de gestão concretos: o contrato programa plurianual a celebrar com o 

Ministério da Saúde com objectivos e metas quantificadas e calendarizadas e indicadores 

de desempenho; o contrato-programa é desdobrado em planos de actividades plurianuais e 

anuais; o orçamento, a conta e o relatório interno são instrumentos de rotina anual; poderá 
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haver contratos-programa de formação; podem ser criados incentivos ao desempenho com 

verbas consignadas no orçamento anual; finalmente, os dirigentes destes hospitais dispõem 

de poder disciplinar, “nos termos da legislação aplicável”, a fórmula que carece de 

precisão. 

As modalidades laborais que podem coexistir nos Hospitais SA são: regime de 

transição: os funcionários públicos do hospital incumbente transitam para o Hospital SA, 

mantendo vínculo e estatuto; têm um ano para optarem ou não pelo contrato individual de 

trabalho, para o que pedem exoneração do lugar inicial, cessando, ipso facto, o seu vínculo 

à função pública; regime laboral público: preferindo, podem os funcionários públicos 

manter-se no quadro inicial, com direitos de promoção e progressão apenas internamente 

garantidos; regime especial: contrato individual de trabalho celebrado com pessoal dos 

corpos especiais do SNS, em licença sem vencimento, regressando ao quadro de origem, 

em lugar a extinguir quando vagar, terminada a licença, ou sujeitando-se a outra colocação 

em lugar vago do quadro de outro serviço mais carenciado na mesma região de saúde; 

comissão de serviço, por três anos, tratando-se de outros funcionários do Estado, 

autarquias, empresas públicas e institutos. 

Os órgãos sociais constituintes são: a Assembleia-Geral; o conselho de 

administração, que pode ter até cinco membros; o fiscal único; a comissão executiva do 

conselho de administração, o conselho executivo e os órgãos de apoio técnico. O mandato 

dos órgãos é de três anos, mas a Assembleia-Geral pode destituí-los a todo o tempo com 

base em inobservâncias da lei ou regulamento, violação grave dos deveres de gestão ou 

não cumprimento do contrato programa. 

A direcção técnica compete ao Director Clínico e ao Enfermeiro Director, membros 

inerentes do conselho de administração, não executivos, mas com direito a voto. O 

primeiro coordena toda a assistência prestada aos doentes, responde pela integração da 

actividade médica, garante a qualidade dos cuidados, resolve os conflitos e os problemas 

deontológicos, participa na gestão do pessoal médico, nomeadamente nos processos de 

admissão e de mobilidade interna e vela pela constante actualização do pessoal médico, 

acompanhando e avaliando o exercício da medicina e a formação dos médicos. O segundo 

também coordena tecnicamente a enfermagem, elabora propostas de gestão de pessoal e 

colabora na avaliação, define padrões de qualidade e indicadores de avaliação de 

enfermagem, cria sistemas de classificação de pacientes com vista a identificar e 
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quantificar as necessidades de enfermagem, realiza estudos custo-benefício no âmbito dos 

cuidados de enfermagem e acompanha e avalia a actividade da enfermagem e a formação 

dos enfermeiros. 

Em suma, a aprovação da nova Lei de Gestão Hospitalar veio configurar uma nova 

realidade para o sector hospitalar português, introduzindo três princípios fundamentais: a 

separação do papel do Estado como financiador/prestador, através do novo modelo de 

contratação e pagamento; a introdução de uma gestão empresarial extensível a todos os 

hospitais da rede, com especial enfoque no designado grupo de Hospitais SA e a agilização 

do processo de contratação de pessoal em que o contrato individual de trabalho é a norma e 

o futuro referencial. A Lei consagra também uma nova filosofia de prestação de cuidados 

através da introdução do conceito de “rede”, rede que acompanha e integra todo o ciclo de 

cuidados, desde os primários aos continuados, mas que também atravessa e pretende 

articular a prestação hospitalar na sua globalidade, independentemente da natureza jurídica 

das instituições prestadoras (Campos, 2003). 

 

4.3.4. Vantagens versus desvantagens 

O novo figurino de Hospital SA, agora aplicado a 34 estabelecimentos, encontra-se 

implementado desde a publicação da legislação no final de 2002, dando-nos alguma 

margem de manobra para avançarmos com um quadro analítico de oportunidades e riscos 

(Quadro 10). 

 

Quadro 10 - Oportunidades e riscos do modelo SA 

Oportunidades  Riscos  

Absorção do défice 

Modelo empresarial clarificado 

Definição de meios e 
responsabilidades 

Clarificação da estrutura interna 

Limitação do endividamento 

Incentivos positivos ao 
desempenho 

Selecção natural do pessoal 

Novos défices, se forem irreais as tabelas ou atrasados os 
pagamentos 

Esquecimento da cultura do sector 

Direcções internas flutuantes e idiossincráticas 

Incentivos ao desempenho dependentes da qualidade do 
sistema de informação 

Pluralidade de estatutos de pessoal 

Incentivos à redundância de recursos humanos e ineficiência 

Fonte: Campos, 2003. 
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Do lado das oportunidades deparamo-nos com: 

 A clarificação do modelo empresarial, com a opção pela sociedade anónima e 

capitais exclusivamente públicos; 

 A definição de meios, em capital e receitas, a partir de facturação segundo tabela 

nacional, e de responsabilidades correspondentes, através da tentativa de transferir 

os riscos de má gestão para o conselho de administração, que a todo o tempo pode 

ser substituído pelo accionista Estado; 

 A clarificação da estrutura interna, vantagem já atrás encontrada nos hospitais 

públicos concessionados a gestão privada, como uma das armas importantes no 

funcionamento das estruturas de governo interno; 

 A limitação do endividamento está bem definida: 10% mediante autorização do 

accionista e acima de 30% acendendo a luz vermelha da demissão dos dirigentes, 

mas ninguém pode garantir que ela não passe de excepção a regra, pois só a prática 

o poderá demonstrar; 

 Acresce ainda o facto da libertação das redundâncias em recursos humanos não ser 

fácil nem automática, podendo cada hospital ter de conservar, por mais tempo do 

que a eficiência interna aconselharia, pessoal desnecessário eventualmente útil 

noutras unidades. Mas deve registar-se a boa construção da lei, que induz os 

melhores, ou pelo menos os mais interessados num desempenho bem qualificado, a 

ficarem e tacitamente aconselha os mais passivos a abandonarem o 

estabelecimento, como por selecção natural; 

 A criação de incentivos ao desempenho, porém devem ser selectivos, isto é, por 

definição, não podem abranger todos os funcionários, mas só uma parte deles, para 

que sejam realmente discriminantes do bom desempenho; 

 Gestores exteriores ao sector da saúde que terão: mais independência de 

julgamento; maior sensibilidade ao défice do que os gestores internos, longos anos 

habituados até à tolerância e mais sensíveis ao contracting-out - subunidades 

internas com autonomia total (empresas) ou parcial (centros de responsabilidade 

integrada) a quem se delegam responsabilidades de produção de bens e serviços 

intermédios, como os meios de diagnóstico, ou o controlo da infecção, ou a gestão 

da qualidade, ou o contracting-out a empresas externas a quem se adquiram 
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serviços logísticos, como a segurança, estacionamentos e portarias, limpeza, 

alimentação, transportes, aquecimento e lavandaria. 

 Finalmente, a absorção do défice passado é outra das grandes oportunidades que 

agora se oferecem aos Hospitais SA. 

Todavia, cada uma destas oportunidades pode gerar riscos correspondentes. Os 

gestores vindos de outras áreas podem trazer inovação e fertilização cruzada, mas pecam 

por desconhecerem a cultura específica do sector. O risco estará na assumpção de uma das 

duas atitudes extremas: ou a agressividade desnecessária contra o irracional, cuja criação 

não se entende, ou a tolerância excessiva face a supostas especificidades de um mundo que 

se desconhece e em relação ao qual se criam complexos de não agressão. A sábia posição 

intermédia pode levar tempo a conseguir, tempo durante o qual se acumulam erros e vícios. 

O futuro imediato é largamente imprevisível. Parte dos dirigentes cessaram as suas 

funções, num curto espaço de tempo, por razões diversas: desajustamento do nomeado à 

função, frustração pessoal, incapacidade intrínseca, exoneração pelas razões previstas na 

lei.  

Os incentivos ao bom desempenho apenas resultam se existir um sistema de 

informação apurado e atempado, permitindo assim, que o prémio ou recompensa surjam 

próximos da conduta que os gerou, e não deles distanciados de modo a perderem influência 

nas condutas futuras. 

A pluralidade de estatutos de pessoal, necessária na fase de transição inicial, a qual 

pode bem durar uma década, traduz-se em maior complexidade de gestão e assimetrias de 

direcção, impossíveis de evitar, dada a complexidade técnica de cada situação e tendência 

natural de cada agente explorar a lei em vantagem própria. Finalmente, como já foi 

referido, a necessidade de contemporizar com direitos adquiridos pode eternizar 

distribuições ineficientes de recursos humanos, gerando redundâncias e vazios difíceis de 

colmatar. 

Além dos aspectos referidos anteriormente, as críticas acentuam-se relativamente a: 

ausência de mecanismos reguladores, na medida em que o processo implica o apoio por 

parte de órgãos do Ministério da Saúde e até por entidades exteriores, que acompanhem a 

transição de todo o processo; estratégia de mudança (mudar de uma só vez 34 

estabelecimentos), visto ser arriscado a conversão de tão grande número de institutos 

públicos em Hospitais SA devido à escassez nacional de experiência do modelo, o que 
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pode ter condicionado a eficácia da transição, sendo também de registar dúvidas e “ruídos 

de fundo” relativamente ao exercício da orientação/tutela e ao seu modo de exercício; e o 

mecanismo de escolha dos dirigentes dos Hospitais SA e, subsequentemente, das 

respectivas chefias intermédias - visto de um outro prisma - pela vulnerabilidade que a 

nomeação livre e incondicionada oferece ao partidarismo, amiguismo, incompetência, 

fraude, corrupção e a todas as habituais consequências dos processos de escolha a grande 

distância do mecanismo eleitoral de legitimidade democrática, em contexto de 

insuficiência fiscalizadora e de escassa responsabilidade social. 

Os dados de avaliação dos Hospitais SA, os proveitos e ganhos dos hospitais 

registaram um crescimento cerca de 8% em 2003 face a 2001, valor que se aproximou do 

aumento verificado ao nível dos subsídios de exploração entregues pelo Estado (7,9%), não 

revelando qualquer efeito real da empresarialização sobre o volume das receitas próprias 

(OPSS, 2004). Também a taxa de crescimento (8%) foi semelhante ao padrão verificado 

em 2000 e 2001, sendo que o aumento das receitas dos hospitais do SNS foi de 7,6% e 

7,9%, respectivamente. 

No mesmo sentido os resultados do processo de empresarialização parecem não estar 

a corresponder às expectativas criadas, nomeadamente a nível financeiro. Existiu uma 

derrapagem nos prejuízos no exercício de 2003, os quais aumentaram face aos valores de 

2001, tendo apresentado um saldo negativo de 127 milhões de euros e em 2004 tinham um 

prejuízo de 83 milhões de euros (OPSS, 2005). 

A inexistência de mecanismos explícitos de contratualização, quer ao nível externo 

quer interno, tem em muito contribuído para que este grupo de hospitais continuem a 

funcionar como anteriormente, aguardando a cobertura dos seus défices e 

desresponsabilizando-se pelos seus resultados. Mas a contratualização pode melhorar e 

recentrar a comunicação à volta do desempenho e dos resultados obtidos, assentando o seu 

sucesso a médio e longo prazo em três pré-requisitos: i) um clima de confiança que se 

poderá estabelecer entre as partes; ii) um compromisso em perseguir um objectivo comum 

e tornar transparentes os resultados obtidos e iii) uma visão de conjunto que permitirá 

compreender que a contratualização poderá cobrir a multiplicidade de factores ligados 

nomeadamente à gestão de desempenho e à cultura organizacional (OPSS, 2004). 

Deve também equacionar-se, em termos da natureza e da extensão da autonomia 

pretendida para o hospital público, o impacto do processo: na eficiência; na equidade de 
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acesso às prestações; na qualidade dos cuidados prestados, ao nível da estrutura, do 

processo e dos resultados (Chawla e Govindaraj, 1996); no acompanhamento e 

responsabilização por parte do público e na mobilização de recursos, já que a alteração de 

modelo nem sempre resolve alguns do problemas detectados nos hospitais, nomeadamente 

ao nível da obsolescência de instalações e equipamentos (Coll, 1996). 

Ainda quanto à extensão da autonomia, continua a defender-se como essencial o 

recurso a soluções que apostem num modelo de gestão regulado pelo sector público, mas 

não convencional nem burocratizado, suportado por instrumentos conciliáveis com os 

princípios e com os valores que o hospital público deve prosseguir e defender, de modo a: 

sustentar o papel estruturante da vida comunitária que o hospital público prossegue; 

orientar a actividade do hospital sobretudo para o cidadão, satisfazendo as suas 

necessidades, promovendo os seus direitos e respeitando, tanto quanto possível, as suas 

expectativas; potenciar a prontidão e a fluidez de acesso sem qualquer forma de 

discriminação e concretizar a obtenção de significativas mais-valias em matéria de 

eficiência e, particularmente, de satisfação dos utentes e dos profissionais e, 

simultaneamente, garantir a máxima responsabilidades dos gestores. 

Qualquer que seja a posição ideológica sobre a crescente adopção do paradigma 

empresarial no hospital público português, existem dúvidas fundadas de que algumas das 

condições indispensáveis ao sucesso da iniciativa não se encontram ainda realizadas e, por 

outro lado, há as que são tidas como prejudiciais. De acordo com Oliveira (2003), qualquer 

melhoria do sistema depende da capacidade reguladora do governo para acompanhar, 

supervisionar cada conversão, instituir métodos de cooperação e coordenação e, 

finalmente, aperfeiçoar as formas de distribuição de recursos dentro do sector hospitalar. 
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5. AVALIAÇÃO HOSPITALAR  

 

 

No último meio século, o hospital e o sistema de saúde, que o representa, 

democratizaram-se, quer em termos de clientela, quer numa óptica de origem dos recursos 

afectos ao seu funcionamento, quer na sua administração, desencadeando uma situação de 

interdependência do hospital relativamente ao sistema de saúde. Por outro lado, o hospital 

também conheceu acentuadas influências na sua estrutura e, particularmente, no modo 

como o seu trabalho necessitava de ser organizado devido: às novas profissões e promoção 

de profissões até então secundarizadas, com o reforço do trabalho em equipa e com as 

mudanças verificadas na relação doente-médico; o surgir de novas patologias, gerando a 

necessidade de novos serviços e a concepção de um hospital mais flexível e adaptável; à 

pressão tecnológica, incitando a instalação de novos equipamentos e centralizações 

técnicas e, sobretudo, à valorização extrema do plateau tecnológico e de métodos de 

“semi-internamento”. Tudo isto num quadro de crescente, mas insuficiente, 

responsabilização e de preocupações de controlo social com o desenvolvimento de 

métodos de avaliação em que transparecem dificuldades de mútua inadaptação entre os 

sistemas de saúde e as comunidades em que estão inseridos. 

A metodologia de autonomização de uma instituição, como é o caso, implica o 

sopesar do seu impacto no utente, nos papéis dos diversos actores, na própria organização, 

com a identificação de vantagens e desvantagens. O leque de opções está em aberto, mas a 

implementação de um processo que envolva um estatuto de natureza empresarial, 

instituindo outro modelo de configuração do hospital público português, deverá permitir 

não só a sua renovação, como também uma avaliação de resultados que garanta ainda a 

manutenção e valorização da missão de acolhimento e solidariedade que o caracteriza, 

desde há séculos. 

Importa, no entanto, aprofundar as condições de uma avaliação das medidas 

adoptadas, sublinhando o objectivo final, que será, através da promoção da autonomia do 

hospital, contribuir para viabilizar e acelerar no hospital público português as necessárias 

mudanças. Parecendo, pois, estar apontado o caminho e o modo de autonomia dos 

hospitais, importa agora preparar a análise da evolução dos hospitais/grupos convertidos 
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sociedades anónimas, tendo presente um conjunto de questões caracterizadoras, 

relativamente a um processo que comporte fases de implementação e de avaliação. 

Do ponto de vista da implementação torna-se necessário: ultrapassar os sistemas e 

métodos de gestão actuais, com a criação de novos modelos estatuários - recorrendo ao 

sector privado - mas mantendo a possibilidade do hospital público continuar responsável 

pelos serviços de cariz médico; privilegiar a generalização de situações de negociação 

colectiva das condições de trabalho, quer a nível do hospital, quer a nível do sector da 

saúde e incentivar maior flexibilidade nas formas de intervenção no mercado, 

designadamente em matéria de aquisições. 

No domínio da avaliação, é da maior importância conceder maior autonomia aos 

hospitais que apresentem baixos níveis de desempenho, nos quais qualquer melhoria causa 

um impacto positivo, ou pelo, contrário e após a realização de estudos de avaliação 

económica, dêem garantias mínimas de acesso. Atribuir preferência para a transformação 

estatutária a instituições cujos quadros tenham manifestado inequívoca vontade e 

disponibilidade para a mudança, respondendo aos desafios, com a clara identificação dos 

actores e dos cenários envolvidos, quer do ponto de vista do proprietário e do 

circunstancialismo político, quer da sociedade, e nunca esquecendo o envolvimento dos 

recursos humanos afectos aos hospitais em intervenção. 

A avaliação do desempenho, dos hospitais, tem sido objecto de várias reflexões, as 

quais mencionamos seguidamente. De entre as diversas abordagens metodológicas destaca-

se, entre outras, a realizada pela Agência de Contratualização dos Serviços de Saúde do 

Centro que, na distribuição de reforços orçamentais no ano de 2000, e pretendendo premiar 

financeiramente os hospitais que apresentassem um bom desempenho, considerou quatro 

dimensões: 

 O índice de utilização da capacidade instalada, com vista a maximizar a 

produtividade; 

 O grau de cumprimento da produção contratualizada, que tinha como finalidade 

premiar os hospitais que realizaram a produção contratualizada e penalizar aqueles 

que não atingiram graus de cumprimento superiores a 85%; 

 A variação da produção em relação ao período homólogo anterior, pretendendo-se 

recompensar os hospitais que aumentaram os seus níveis de produção; 
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 A satisfação das necessidades em saúde, que tinha com objectivo premiar os 

hospitais que apresentaram tempos de espera cirúrgicos clinicamente aceitáveis e os 

que tivessem aderido ao Programa para a promoção do Acesso para combater as 

suas listas de espera (ACSSC, 2000). 

O Ministério da Saúde solicitou ao INA, em 2001, a realização de um estudo de 

avaliação de três unidades de saúde integradas no SNS: a ULSM, o HSS, em Santa Maria 

da Feira e o HFF, na Amadora. Este “Projecto de Avaliação de Unidades de Saúde”, 

concluído em Abril de 2002, compreendeu a realização de quatro estudos - uma avaliação 

de cada uma das unidades e uma avaliação comparada das três unidades de saúde - com o 

objectivo de identificar os constrangimentos e as potencialidades passíveis de poderem vir 

a ser replicadas noutros hospitais do SNS. 

Em 2004, no âmbito da dissertação apresentada, Simões (2004) questiona o modelo 

tradicional de hospital público, vigente até 2002, no que respeita aos atributos de 

economia, eficácia, eficiência, equidade e qualidade, onde considera três áreas de análise 

centrais (contexto, os processos e os resultados), e testa a seguinte hipótese: se os modelos 

inovadores de gestão podem melhorar o desempenho dos hospitais em alguns ou em todos 

aqueles atributos. 

Através dos Hospitais SA (2005) foi publicado um estudo com o intuito de apresentar 

a evolução dos Hospitais SA no respeitante ao seu desempenho económico-financeira e 

patrimonial, bem como a sua actividade produtiva em termos globais. Contudo, existiu 

uma ressalva, no sentido em que referiram a necessidade de uma leitura atenta dos 

relatórios e contas de cada uma das unidades. 

Por último, em 2006 foram apresentados os principais resultados de um estudo 

levado a cabo pela CAHSA. A Comissão presidida pelo Professor Miguel Gouveia 

apresentou como missão: avaliar a experiência de criação dos Hospitais SA em quatro 

dimensões - eficiência, equidade, acesso e qualidade - e recomendar com vista a melhorar 

o desempenho dos hospitais. O projecto pretendeu medir o impacto da transformação em 

SA na qualidade, no acesso, na produção, nos custos e na eficiência dos hospitais, sendo o 

seu principal objectivo avaliar o Modelo SA globalmente e não cada hospital 

individualmente, utilizando uma metodologia que consistiu na comparação entre SA e SPA 

organizada em dois conjuntos de resultados, através da aplicação de um método 

quantitativo. 



90 

Ao analisar a evolução do hospital em Portugal, é possível reconhecer, 

acompanhando as mudanças registadas, algumas marcas que correspondem aos grandes 

eixos da sua evolução. Perante medidas como as consubstanciadas no processo de 

autonomização, porque não, e complementarmente a uma avaliação global de efeitos, 

procurar esboçar um conjunto de parâmetros que permitam seguir, do ponto de vista das 

transformações necessárias ao hospital, quais as que se registaram: funções dos hospitais; 

clientela; exercício profissional que ocorre no seu âmbito; modo de distribuição dos 

recursos que o alimentam; regulação a que estão (não estão) sujeitos e responsabilização. 

Entendemos que mensurar o desempenho de um hospital não é de todo uma tarefa 

simples, pois os seus objectivos não são claros, todos são diferentes sendo difícil uma 

comparação e o sistema hospitalar é particularmente complexo, onde alguma informação é 

intangível ou não mensurável. Efectivamente, apenas podemos proceder à avaliação de um 

hospital, se considerarmos os seus objectivos, sendo fundamental um claro entendimento 

dos mesmos (Simões, 2004), para tal é necessário encontrar padrões, que possam ser 

normativos ou construídos com base em determinados critérios. Necessitam, ainda, de uma 

avaliação para que consigam melhorar o seu desempenho, apesar de dependerem, em larga 

medida, de políticas activas definidas pelos governos e do seu grau de autonomia ser 

diferente nos vários sistemas de saúde, e de confrontarem diversas expectativas e valores 

assumidos pelos cidadãos em relação aos serviços de saúde. 

Com o nosso trabalho, não pretendemos, de todo, avaliar o parque hospitalar 

português, após a empresarialização, nem as mudanças a que foi sujeito e respectivas 

consequências, mas sim centrar a nossa atenção na implementação do Modelo SA e qual o 

seu impacto, num hospital em particular, no contexto da Reforma da Saúde em Portugal. 
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EMPRESARIALIZAÇÃO HOSPITALAR: 

ANÁLISE DE UM ESTUDO CASO 
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1. INSTIUIÇÃO EM ESTUDO: HOSPITAL INFANTE D. PEDRO - AVEIRO 

 

 

A escolha desta instituição para a realização do estudo proposto encontra-se 

intimamente relacionada com o nosso conhecimento de se tratar de uma instituição de 

referência por: demonstrar disponibilidade em contribuir para o conhecimento; 

investimento na formação dos seus profissionais e preocupação em ambicionar fazer 

sempre mais e melhor, com vista a uma melhor prestação de cuidados e, sobretudo, o seu 

enquadramento nas actuais políticas sociais. 

Uma abordagem histórica do hospital, enquanto local de eleição para a prestação de 

cuidados de saúde na doença e sua evolução até aos dias de hoje, é requerida para entender 

o contexto da instituição nas políticas adoptadas. De referir o grande contributo do portal 

electrónico do Hospital Infante D. Pedro, entenda-se por HIP, como suporte para a 

realização da primeira parte do presente capítulo. Prosseguiremos com a sua caracterização 

interna, onde a visão e missão surgem como referenciais da instituição. 

 

1.1. ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

A história do Hospital Infante D. Pedro SA - Aveiro, inicia-se no ano de 1885 altura 

em que o então provedor da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro (SCMA), Visconde da 

Silva Melo, se interessou pela construção de um novo hospital. Em 1899 é adquirido por 

três contos de reis o terreno e no dia 15 de Outubro de 1901 é lançada a primeira pedra 

para a construção do novo hospital. As obras concluem-se em finais de 1925, embora já em 

1914 tenham sido recebidos os primeiros doentes (Bloco 1, 2, 3, 4), como nos demonstra a 

Figura 5. Verificou-se entretanto a insuficiência das instalações para responder às 

necessidades de concelho, em constante crescimento. Assim, em Maio de 1957 iniciam-se 

as obras para a construção de um novo pavilhão com capacidade para 106 camas (Bloco 6). 

A SCMA passou a Hospital Distrital de Aveiro, em Maio de 1976. Ainda, no mesmo 

ano, foi inaugurado um novo bloco (Bloco 7) que constitui hoje o actual Bloco Central do 

Hospital. Com a intenção de assegurar de uma forma mais eficaz a cobertura hospitalar da 

parte sul do distrito de Aveiro, foi criado pelo Decreto Regional n.º 3/79 de 24 de 

Fevereiro, o Centro Hospitalar Aveiro-Sul, constituído por duas unidades hospitalares já 
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existentes: Hospital de Aveiro e o Hospital de Águeda. Com o crescimento de cada 

instituição surgiu a necessidade de, cada uma assumir a sua própria autonomia, facto 

conseguido pelo Decreto Regional n.º 18/87 de 4 de Março. 

Entretanto, iniciou-se a construção de um novo edifício (Bloco 8) em simultâneo com 

a readaptação do Bloco 6. Em Outubro de 1988, transferem-se alguns serviços para o 

Bloco 8 e em Março de 1989 sucedeu o mesmo com o Bloco 6. No final de 1999 

iniciaram-se as obras da unidade de cuidados intensivos polivalentes, hoje denominado de 

Serviço de Medicina Intensiva, tendo sido inaugurado a 15 de Fevereiro de 2001. Para uma 

melhor visualização, do que foi referido, apresentamos a Figura 5. 

 

Figura 5 - Mapa interno do HIP 

 
Fonte: HIP, 2006. 

 

Para a previsão inicial de um Hospital Distrital de pouco mais de 300 camas, 

contrapôs-se uma adequada estruturação de crescimento e diferenciação, na década de 90, 

adaptando-se assim o hospital às novas realidades. Inicialmente previsto para uma lotação 

de 300 camas, o HIP compreende actualmente cerca de 417, incluindo berçário e Sala de 

Observações (SO). 

Em Dezembro de 2002 deu-se um novo passo no desenvolvimento do HIP, na 

medida em que foi incluído no grupo dos 31 hospitais que passaram a ter um estatuto SA, 

pois preenchia os requisitos legais, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, os quais 

relembramos: manifestação de interesse, por parte do HIP, com a apresentação da 

candidatura; presença de uma dimensão média; uma dívida acumulada nunca superior a 

35% da despesa total do ano anterior e capacidade demonstrada de gestão. Assim, o HIP, 

SA foi integrado na rede de prestação de cuidados de saúde constituída pelos 
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estabelecimentos do SNS, nos termos do disposto nos artigos 1º e 2º n.º1, alínea c), do 

Regime Jurídico da Gestão Hospitalar constante do Anexo à Lei n.º 27/2002, de 8 de 

Novembro, e do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 272/2002, de 9 de Dezembro. 

 

1.2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

O Hospital tem por objectivo facultar à comunidade em que se integra, a prestação de 

cuidados gerais, diferenciados, especializados, de natureza preventiva, curativa e de 

reabilitação. No HIP, as áreas de intervenção têm diversos escalões populacionais para as 

múltiplas valências, como comprova o Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Escalões populacionais para as múltiplas valências, no HIP 

Para 655.300 Habitantes 
-Infecciologia 
-Dermatologia 
-Endocrinologia 
-Diabetologia 
-Estomatologia 
-Nefrologia 

Para 256.000 Habitantes 
-Cardiologia 
-Oftalmologia 
-Pediatria 
 
 
Para 230.000 Habitantes 
-Ortotraumatologia 

Para 300.000 Habitantes 
-Gastrenterologia 
-Ginecologia 
-Neonatologia 
-Neurologia 
-Obstetrícia 
-ORL 
-Pneumologia 
-Psiquiatria e Saúde Mental 
-Urologia 
-Medicina Intensiva 
-Unidade de Cuidados Intensivos Coronários 
(UCIC) 
-Alergologia 
-Anestesia e Dor 
-Imuno-Hemoterapia 
-Oncologia 

 
 
Para 204.000 Habitantes 
-Cirurgia Geral 
-Medicina interna 
-Fisiatria 
 
 

Fonte: HIP, 2006. 

 

A área de influência do HIP compreende os concelhos de Aveiro, Águeda, 

Albergaria-a-Velha, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Murtosa, Vagos, Estarreja e Sever do 

Vouga, articulando-se em rede de forma complementar com os hospitais distritais de 

Estarreja e Águeda. Segundo os Censos de 2001, o número de habitantes da região do 
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Baixo Vouga ascende a 385.434 (acréscimo de 10% em relação aos Censos de 1991), o 

que significa que são potenciais utentes. Constituem hospitais de referência os Hospitais da 

Universidade de Coimbra (HUC), o Centro Regional de Oncologia de Coimbra (IPOFG) e 

o Centro Hospitalar de Coimbra (CHC), no Hospital Pediátrico. 

Ser reconhecido como um hospital de referência por parte dos cidadãos residentes no 

distrito de Aveiro e, a outro nível, de entre os hospitais da rede do SNS, seja ao nível da 

prestação de serviços, seja ao nível técnico-científico é tida como a visão do hospital em 

análise. Esta por seu lado assenta em valores muito precisos como a: orientação para os 

cidadãos-utilizadores; competência e promoção da melhoria contínua e, transparência nos 

processos de decisão e respeito pelos princípios éticos. 

Como qualquer organização, pelo menos assim seria o desejável, apresenta uma 

missão, que assenta em três princípios: assegurar a prestação de cuidados hospitalares com 

elevados e reconhecidos padrões de qualidade e em respeito pelo princípio da equidade aos 

cidadãos da sua área de influência, na prevenção, tratamento e reabilitação da doença, mas 

também na decorrente reinserção e na promoção da saúde; promover a formação específica 

e contínua das profissões da saúde e em colaboração estreita com a restante rede formal de 

formação dessas profissões e, por fim, colaborar nas actividades de investigação e no 

desenvolvimento de tecnologias de saúde, nomeadamente com a Universidade de Aveiro. 

Nunca é demais afirmar que o hospital como peça fundamental do sistema de saúde e 

como organização, é cada vez mais um recurso que em conjunto com os restantes 

elementos do sistema local de saúde - públicos, privados e do sector social - deve 

conseguir diversificar a sua oferta de serviços, nomeadamente na área da promoção da 

saúde (Covey, 1999). Conclui-se então, que o HIP constitui um segmento insubstituível e 

deveras significativo na região, pois é nele que estão instalados os saberes, os 

conhecimentos e as tecnologias capazes de recuperar a vida, aliviar a dor e curar a doença 

e onde trabalham profissionais, cujas competências constituem um património técnico e 

científico indispensável para fazer evoluir o sistema de prestação de cuidados para níveis 

que se adeqúem melhor às exigências, expectativas, solicitações e necessidades dos 

cidadãos. 
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2. METODOLOGIA DO ESTUDO  

 

 

Gauthier et al (2003) referem que toda a gente faz investigação, frequentemente sem 

o saber: a criança que escrutina os expositores para descobrir onde estão escondidos os 

presentes de Natal, a adolescente que “procura ideias” numa revista de decoração, a 

socióloga que se debruça sobre a aculturação dos imigrantes, o idoso que preenche as suas 

noites com documentários televisivos. Consideram, ainda, a investigação como um 

caminho para conhecer melhor a realidade, compreender melhor este universo de que 

fazemos parte.  

A palavra metodologia deriva das palavras gregas méthodos - métodos, e lógos - 

tratado. Em harmonia, Costa e Melo (1994) definem metodologia como: parte da lógica 

que estuda os métodos das diversas ciências, segundo as leis do raciocínio; arte de dirigir o 

espírito na investigação da verdade; conjunto de regras empregadas no ensino de uma 

ciência ou arte. Também para Polit e Hungler (1995) metodologia é o conjunto de 

conhecimentos e habilidades que permitem ao investigador uma orientação no processo de 

pesquisa. 

No decurso da investigação pretendemos ser capazes de conceber e de colocar em 

prática um dispositivo para a elucidação do real, isto é, no sentido mais lato, o método de 

trabalho (Quivy e Campenhoudt, 1992). Deste modo, não deverá ser uma simples soma das 

técnicas a utilizar, mas sim um percurso global adaptado ao nosso trabalho, passível de 

reestruturação em cada etapa. Pois, tal como os autores referem, os processos de trabalho 

“não constituem ideais a atingir, mas sim balizas a partir das quais cada um poderá 

distanciar-se e situar-se”. 

Os métodos de investigação harmonizam-se com os diferentes fundamentos 

filosóficos que suportam as preocupações e as orientações de uma investigação. Decorrente 

das questões colocadas, certas investigações implicam necessariamente uma descrição dos 

fenómenos em estudo, outras uma explicação sobre a existência de relações entre 

fenómenos ou ainda a predição ou o controlo dos fenómenos. Os dois métodos de 

investigação que concorrem para o desenvolvimento do conhecimento são o método 

quantitativo e o método qualitativo. 
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Optámos pelo método de investigação qualitativa, pois surge como alternativa “à 

incapacidade de descrever plenamente os aspectos dos valores, cultura e relações humanas, 

recorrendo a métodos de investigação quantitativa” (Carpenter e Streubert, 2002). 

Pretendemos, assim, socorrer-nos da investigação qualitativa, na medida em que o nosso 

tipo de investigação visa compreender o fenómeno em estudo, através do que observamos, 

descrevemos, interpretamos e apreciamos do meio e do fenómeno tal como se apresenta, 

sem procurar controlá-lo. Isto significa, que mais do que avaliar, como investigadores, 

aspiramos descrever e interpretar para o desenvolvimento de conhecimentos acerca do 

estudo em causa.  

O facto de existir um estudo recente, publicado pela CAHSA, em 2006, que recorreu 

ao método quantitativo, também influenciou a nossa escolha, pelo simples facto de 

abordarmos a mesma problemática, embora o nosso estudo incida em apenas um hospital e 

empregue um método de investigação diferente. Assim, tornar-se-á possível conhecer, 

embora nunca de um modo generalizado, se existem ou não discrepâncias entre os 

resultados obtidos, por ambos os estudos, ou seja, estamos perante a utilização de dois 

métodos para abordar o mesmo problema. 

Por fim, a opção pelo método e técnica de pesquisa também dependeu em muito da 

origem do problema que verdadeiramente nos preocupou. Assim, de modo a atingir os 

nossos objectivos, neste estudo, optámos pelo método qualitativo, pois “permite conhecer e 

compreender a vivência de um determinado fenómeno e, deste modo, identificar os traços 

qualitativos, as características ou atributos que fazem do fenómeno aquilo que ele é” 

(Leininger, 1985). 

 

2.1. CONCEPTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Numa primeira fase do processo de investigação é essencial “encontrar um domínio 

de investigação que interesse ou preocupe o investigador”; que pode estar associado a 

“preocupações clínicas ou sociais e representar comportamentos, observações, crenças, 

etc.” (Fortin, 1999). Salientamos, ainda, a importância, por nós dada, a uma revisão inicial 

da literatura, que considerámos deveras pertinente, para que pudéssemos situar o domínio 

no contexto dos conhecimentos actuais, de modo a que “a formulação do problema de 

investigação consista em desenvolver uma ideia através de uma progressão lógica de 
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opiniões, de argumentos e de factos relativos ao estudo que se pretende iniciar (Fortin, 

1999). A formulação do problema apresenta o domínio, explica a sua importância, 

condensa os dados factuais e as teorias existentes nesse domínio e justifica a escolha do 

estudo. 

A empresarialização hospitalar foi desde sempre um tema que suscitou, da nossa 

parte, um enorme interesse pelo facto de envolver uma área bastante sensível e 

problemática - a Saúde. É um processo recente, mas desde sempre rodeado de polémica, 

pois não se entendia como seria possível atingir os objectivos estratégicos preconizados, 

aquando a sua implementação, sem que os mesmos não afectassem valores como a 

equidade, a universalidade, a qualidade dos cuidados prestados e a satisfação dos 

profissionais e utentes. Neste contexto, e após um contacto inicial com a literatura 

disponível sobre o tema, e movidas pelo desejo de conhecer um pouco mais sobre a 

realidade dos Hospitais SA, e no contexto específico do HIP, pretendemos desenvolver o 

estudo resultante da necessidade de conhecer como decorreu o processo de implementação 

do Modelo SA e de apreender qual o impacto do mesmo, no contexto da Reforma da Saúde 

em Portugal. 

Ao encontrarmos uma finalidade para o nosso estudo, estabelecemos objectivos para 

que fosse conduzido da melhor forma, tendo presente que “o objectivo do estudo num 

processo de investigação enuncia de forma precisa o que o investigador tem intenção de 

fazer para obter respostas às suas questões de investigação” (Fortin, 1999). Assim, 

apontamos como objectivo geral do nosso estudo: avaliar a empresarialização, no hospital 

em estudo, recorrendo à perspectiva de enfermeiros a exercer cargos de gestão. Como 

objectivos específicos, definimos os seguintes: (i) Identificar a finalidade do Modelo SA, 

no contexto da Reforma da Saúde; (ii) Identificar os mecanismos da implementação do 

Modelo SA e (iii) Conhecer o impacto do Modelo SA. 

Segundo Huberman e Miles (1991), o nosso papel, como investigadoras, deriva da 

apresentação de uma ideia precisa dos aspectos a investigar, onde os procurar, através de 

que actores e de que processo. Para tal, como suporte, apoiámo-nos na questão de 

investigação, pois surgiu-nos como interrogação explícita relativa a um domínio que 

devemos explorar com vista a obter novas informações (Fortin, 1999). A questão de 

investigação, por nós formulada, centrada no caso em estudo foi: Qual a percepção dos 



99 

enfermeiros, a exercer cargos de gestão, sobre o fenómeno empresarialização e o seu 

impacto? 

Para Yin (1989), a escolha da metodologia a usar numa investigação tem uma 

dependência fulcral em três condições: a tipologia do problema, o controlo que o 

investigador atribui a si próprio e o contexto onde decorre a acção. É determinante a opção 

desta metodologia quando se parte de questões de “como” e “porquê”. 

Relativamente ao nível de análise, este estudo caracteriza-se como sendo do tipo 

descritivo, mais especificamente um estudo de caso. Decidimos optar por um estudo 

descritivo, porque o mesmo visa denominar, classificar, descrever ou conceptualizar uma 

situação, discriminando os factores determinantes que, eventualmente, possam estar 

associados ao fenómeno em estudo, obtendo um perfil geral do fenómeno (Fortin, 1999). 

Assim, o nosso estudo satisfaz pelo menos dois princípios: a descrição de um conceito 

relativo a uma situação e a descrição das características dessa mesma situação. 

O estudo de caso consiste numa investigação aprofundada de um indivíduo, de uma 

família, de um grupo ou de uma organização, como é o caso. É empreendido para 

responder às interrogações sobre um acontecimento ou fenómeno contemporâneo sobre o 

qual existe pouco ou nenhum controlo (Yin, 1994). Este tipo de investigação é útil para 

verificar uma teoria, estudar um caso reconhecido como especial e único, explicar relações 

de causalidade entre a evolução de um fenómeno e uma intervenção. De facto, o estudo de 

caso compreende duas aplicações: pode servir para aumentar o conhecimento que se tem 

de um indivíduo e ter por principal objectivo a elaboração de hipóteses novas ou pode 

servir para estudar o efeito de uma mudança num indivíduo, através das quais é possível 

acumular dados sobre um caso em particular (Robert, 1988). 

Foi possível verificar a diversidade de perspectivas em torno da definição de “estudo 

de caso”, porém encontrámos características que nos parecem consensuais entre os autores 

consultados. O estudo de caso pode ser definido como uma pesquisa dirigida para um 

sistema bem delimitado. Inclui uma colheita detalhada de informação, podendo envolver 

fontes múltiplas. É, como seria de esperar, um estudo aprofundado de uma unidade, grupo 

ou indivíduo, na sua complexidade e dinamismo próprios. Termos como exploração 

detalhada e estudo profundo aparecem na generalidade das definições do estudo de caso. 

Porém, esta abordagem é frequentemente criticada no plano da sua validade e do seu 

rigor científico. Contudo, existem referências que asseguram o seu valor e a sua 
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pertinência em várias situações. Relativamente à sua validade interna, ela é assegurada pela 

intensidade da sua análise do fenómeno, pelas suas múltiplas observações, pela simetria 

dos comportamentos tipo, pela construção das explicações e, em certos casos, pela 

triangulação das fontes de dados (Yin, 1994). Quanto à validade externa referente à 

generalização dos resultados: no estudo de caso, esta generalização não se pode fazer para 

toda uma população mas para um caso ou vários casos subsequentes. Os resultados do 

estudo de caso em causa poderão servir para a interpretação e para a aplicação de 

princípios genéricos em casos semelhantes (Meier e Pugh, 1986). Uma das vantagens do 

estudo de caso é a informação detalhada que se obtém sobre um fenómeno novo, tal como 

a análise completa que produz permite extrair ideias, ligações entre variáveis e verificar 

hipóteses. 

No entanto, este método apresenta limites, na medida em que os resultados obtidos 

não podem ser generalizados a outros hospitais que se encontrem na mesma situação, para 

além disso, os dados podem ser incompletos ou dificilmente comparáveis. Contudo, estes 

inconvenientes, são mínimos se considerarmos a pertinência de utilizar este método na 

exploração de novos fenómenos (Fortin, 1999). 

Baseando-nos na perspectiva de Yin (1994), a nossa preferência pela utilização do 

método de estudo de caso deve-se ao facto de estudarmos uma problemática 

contemporânea, num contexto organizacional específico, numa circunstância que não 

prevê a manipulação de comportamentos, mas apenas recolher as narrativas dos 

entrevistados. Neste contexto, tendo por base o objecto do estudo, e no sentido de procurar 

resposta para a questão de investigação, considerámos relevante abordar três grandes 

blocos temáticos, apresentados no Quadro 12, procurando minuciar um pouco mais a 

pesquisa, face a domínios específicos dentro destes blocos. 
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Quadro 12 - Blocos temáticos em estudo 

BLOCOS TEMÁTICOS DOMÍNIOS 

Reforma da Saúde Serviço Nacional de Saúde 

Empresarialização Hospitalar: 

 Vantagens do modelo empresarial; 

 Desvantagens do modelo empresarial; 

 Alterações ao modelo empresarial; 

 Modelo empresarial - Que futuro. 

Implementação do Modelo SA  Contributo dos profissionais e discussão pública 
dos objectivos 

 Autonomia 

 Burocracia 

 Avaliação de desempenho 

 Meritocracia 

 Eficiência económico-operacional 

Impacto do Modelo SA  Produtividade 

 Qualidade 

 Equilíbrio resultados/ qualidade 

 Relação tempo/ efeitos concretos 

 

Em síntese, a nossa opção recaiu sobre o estudo de caso, dado nos ser essencial 

dispormos de um conceito detalhado e em profundidade da instituição a estudar e, pela 

necessidade de estudarmos uma unidade específica, compreendermos uma experiência e 

aprofundarmos o conhecimento disponível sobre o contexto em análise. Outro motivo que 

predispôs esta opção foi o facto de ser impossível a análise dos 31 Hospitais SA, dentro do 

prazo estabelecido, e a insustentabilidade económica para a mesma. Assim, o contexto em 

estudo é o HIP - já descrito. Durante todo o desenvolvimento do estudo houve sempre a 

preocupação pelo respeito e pelos princípios éticos decorrentes da investigação com 

sujeitos humanos: consentimento informado, ênfase permanente do anonimato e sua 

protecção contra eventuais danos (Quivy e Campenhoudt, 1992). 
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2.2. AMOSTRA DO ESTUDO 

 

Uma população é uma colecção de elementos ou de sujeitos que partilham 

características comuns definidas por um conjunto de critérios. O elemento é a unidade base 

da população junto da qual a informação é recolhida (Fortin, 1999). A mesma autora 

salienta que embora na maioria dos casos o sujeito seja apenas uma pessoa, “ele pode 

também ser uma família, um grupo, um comportamento, uma organização, etc.”. 

Qualquer trabalho de investigação requer uma definição precisa da população a 

estudar e, portanto, dos elementos que a compõem. A nossa população alvo é constituída 

pelos elementos que satisfazem os critérios de selecção previamente definidos e para os 

quais desejamos fazer generalizações. A população acessível, representativa da população 

alvo, é constituída pela porção da população alvo que nos é acessível, embora raramente 

ela se encontre atingível na sua totalidade. 

Na prática, na maioria dos casos, o número de elementos de uma população é 

demasiado grande para ser possível, dado o custo e o tempo, observá-los na sua totalidade, 

por isso procedemos à selecção de elementos pertencentes a essa população - amostragem - 

obtendo informações acerca dessa mesma população.  

As estratégias de amostragem são, em geral, agrupadas em duas categorias: a 

amostragem não probabilística e a probabilística. Esta distinção é essencial, porque só as 

amostras que se reclamam do acaso podem, por definição, dar lugar a uma generalização 

apoiando-se em princípios do cálculo das probabilidades (Gauthier et al, 2003). Pelo facto 

de sabermos exactamente a quem a nossa pesquisa se dirigia, optámos por um método de 

amostragem não probabilística: amostragem intencional. Patton (1990) considera que “o 

número de sujeitos depende do que se procura, como os dados serão usados e que recursos 

dispomos para efectuar o estudo”, pois o importante nos estudos qualitativos é “a riqueza 

da informação obtida”. Ao optarmos por uma amostra intencional, seleccionámos casos 

que “nos dêem uma informação rica”, possibilitando “o estudo em profundidade”, de 

forma a compreendermos o fenómeno em causa. 

Fortin (1999) afirma que nestes estudos se deve evitar uma grande amostra, pois esta 

traduz-se num “amontoado de dados muito difícil de analisar”. Como, segundo Morse 

(1991), o mais importante na selecção dos participantes é a boa informação, ou seja “que 

sejam capazes de falar livremente sobre a sua experiência (…) com o investigador”, somos 



103 

“quase inevitavelmente, conduzidos a uma selecção intencional do sujeito”. Não 

esquecemos, contudo, que devido ao carácter subjectivo que envolveu o processo de 

selecção da amostra, coloca-se o problema da validade externa, relativa à generalização 

dos resultados obtidos. No entanto, na nossa investigação tentámos preocuparmo-nos 

menos com a generalização e mais com a abrangência e profundidade da realidade a 

estudar. 

O número de sujeitos a considerar para compor a nossa amostra foi um aspecto que 

suscitou muitas interrogações, pois considerámos a fidelidade das estimações relativas à 

população, a técnica de amostragem, assim como os respectivos custos. Para estimar o 

tamanho da amostra avaliámos um conjunto de factores em relação com os resultados 

previstos do estudo e a generalização que desejávamos realizar. O objectivo do estudo foi 

factor decisivo na selecção do tamanho da amostra. Como o nosso objectivo pretendia 

explorar e descrever fenómenos, então o tamanho da amostra podia ser reduzido. Assim, a 

população alvo que fez parte da investigação foi constituída por cinco enfermeiros do HIP, 

a exercer cargos de gestão, sendo respeitados os critérios para a selecção da amostra, que 

tiveram em conta a sua aceitação livre e espontânea para participar no estudo e o facto de 

exercerem cargos de gestão. Esta amostra facilitou o desenrolar do estudo uma vez que os 

entrevistados, de um modo geral, apresentaram o mesmo nível de conhecimentos sobre a 

problemática, o que permitiu a uniformidade de conceitos sobre o tema em estudo e 

também, partimos do pressuposto que ao exercerem cargos de gestão, os enfermeiros têm 

todo o interesse em conhecer o impacto do modelo empresarial na instituição, no contexto 

da Reforma da Saúde. 

O processo de colheita de dados consiste em colher de forma sistemática a 

informação desejada junto dos participantes, com a ajuda dos instrumentos de medida 

seleccionados para este fim. Antes de empreender a colheita de dados propriamente dita, 

foram efectuadas certas diligências, sendo que estas comportaram a obtenção de uma 

autorização para realizar o estudo no HIP, a aprovação da comissão ética da investigação 

do estabelecimento em questão, a preparação dos responsáveis de entrevistas, as decisões 

no que toca ao desenrolar da colheita de dados, assim como, a constância e o controlo da 

colheita da informação e, enfim, a avaliação de potenciais problemas. 

Ao iniciarmos a investigação, foi necessário solicitar a autorização para realizar o 

estudo no HIP. Foi indicado, no pedido, o objectivo do projecto, quem seriam os 
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participantes e quais os recursos necessários (Anexo 1). O projecto não foi submetido à 

Comissão de Ética, pois os participantes, ao serem enfermeiros, dependem superiormente 

da Enfermeira Directora que de imediato autorizou. 

 

2.3. MÉTODO DE COLHEITA DE INFORMAÇÃO 

 

Na colheita de dados, questionámo-nos se a informação que pretendíamos colher, 

com a ajuda de um instrumento de medida em particular, era exactamente a que 

necessitávamos para responder à questão e aos objectivos da nossa investigação. Em 

consonância, a nossa escolha recaiu sobre o instrumento de colheita de dados que 

considerámos mais adequado: entrevistas semi-estruturadas (Fortin, 1999). A nossa 

escolha incidiu sobre as entrevistas semi-estruturadas, porque as mesmas nos permitiram 

penetrar na complexidade do problema acedendo aos seus dados e também aos modos de 

pensar dos entrevistados (Quivy e Campenhoudt, 1992). Visto considerarmos o quão 

importante é a escolha do método, surgiu a necessidade de definir o conceito de entrevista, 

de modo a fundamentar a nossa opção. 

Define-se entrevista como a técnica em que nos apresentamos frente ao investigado e 

lhe formulamos perguntas, com o objectivo de obter dados que interessem à investigação. 

É portanto, uma forma de interacção social, em que uma das partes tenta colher dados e a 

outra se apresenta como fonte de informação (Gil, 1991). Enquanto técnica de colheita de 

dados, julgámos ser a mais adequada para a obtenção de informações acerca do que as 

pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, 

bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes (Gil, 

1991). Em geral, ao estabelecermos um diálogo com o entrevistado, procurámos 

compreender o seu nível de conhecimento, os seus valores e preferências, bem como as 

suas atitudes e crenças com a finalidade de obter informação acerca das suas motivações e 

opiniões.  

São várias as vantagens da entrevista, daí a nossa opção, entre as quais salientamos: a 

obtenção de uma maior percentagem de respostas; a abordagem de assuntos sensíveis 

através do contacto humano; a obtenção de informações mais precisas; a clarificação de 

respostas e o aumento da objectividade das observações (Rousseau e Saillant, 1999). Em 
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suma, a sua grande vantagem baseia-se na captação imediata da informação desejada, em 

que o objectivo final está de encontro com o objectivo pretendido. 

Contudo, também apresenta algumas desvantagens, tais como: a não existência de 

confiança mútua e/ou colaboração, bem como a identificação de desinteresse no 

entrevistado; o uso de técnicas de desvio, colocando de parte certos temas importantes para 

o estudo; a presença de questões pouco compreensíveis; a inadaptação do entrevistador ao 

método, bem como a possibilidade do mesmo influenciar a resposta do entrevistado (Quivy 

e Campenhoudt, 1992); a ausência de confidencialidade das respostas; o facto de ser 

dispendiosa e demorada. 

Após um breve exercício de análise, tendo sempre presente as vantagens e 

desvantagens, a nossa escolha recaiu na aplicação da entrevista semi-estruturada preterindo 

a estruturada, pois, comparativamente, existe uma maior probabilidade dos pontos de vista 

dos enfermeiros entrevistados serem expressos numa situação de entrevista com um 

planeamento relativamente aberto (Flick, 2002). Também nos permitiu, por ser mais 

flexível, apresentar uma lista dos temas a desenvolver, formulando questões a partir dos 

mesmos e apresentando-os aos entrevistados segundo a ordem que mais convém, a ambos. 

A decisão do número de elementos a entrevistar pertenceu-nos, tendo em consideração os 

recursos e tempo disponíveis e o estudo que pretendíamos efectivar (Seidman, 1998). 

Neste contexto específico, o recurso à entrevista semi-estruturada, enquanto 

instrumento de colheita de dados pareceu-nos o mais apropriado, dado que aspirávamos 

recolher as narrativas dos actores, com vista ao estudo das suas opiniões, representações e 

perspectivas. Neste sentido, elaborámos o guião da entrevista (Anexo 2), de onde constam 

quatro blocos temáticos a abordar (Quadro 13), tendo como referência na identificação dos 

mesmos, a questão de investigação. Todavia, não significou que as questões surgissem pela 

ordem do guião: a ordem foi atribuída pelos próprios entrevistados na sua conversa e em 

que houve um esforço da nossa parte por conduzir a entrevista para os objectivos 

propostos, colocando as questões em momento apropriado e de forma natural. Foram 

considerados os seguintes blocos temáticos, incluídos no guião da entrevista: 
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Quadro 13 - Blocos temáticos incluídos no guião da entrevista 

 Bloco I - Legitimação da entrevista; 

 Bloco II - Reforma da Saúde; 

 Bloco III  - Implementação do Modelo SA; 

 Bloco IV - Impacto do Modelo SA. 

 

A recolha dos dados foi efectuada em Janeiro de 2007. As entrevistas decorreram nos 

respectivos locais de trabalho e iniciaram-se pela nossa apresentação, através de uma 

conversa informal onde se procurou proporcionar um clima de empatia, proporcionando 

um ambiente calmo e sossegado. Tendo presente a importância de uma boa relação entre a 

nossa pessoa e os entrevistados, após o cumprimento informal a cada participante, foi 

comunicada a razão do pedido da sua colaboração, explicados os objectivos do estudo e o 

contexto da sua realização. Após a explicação da natureza do mesmo, assegurando os 

princípios éticos do consentimento informado, anonimato, confidencialidade e liberdade, 

todos os sujeitos em questão, aceitaram verbalmente a sua participação em cada uma das 

etapas, bem como a gravação áudio das entrevistas. Optámos por gravar os dados durante o 

desenrolar da entrevista devido ao tempo limitado que possuíamos para aplicar outro tipo 

de registo de dados.  

No decorrer da entrevista, os enfermeiros, após questionados, tiveram liberdade em 

expressar-se, obtendo feed-back, através de expressões demonstradoras de atenção e 

disponibilidade. Interrupções da nossa parte apenas ocorreram para ajudar os entrevistados 

a reorganizar os seus pensamentos, dirigindo-se para o fio condutor inicialmente 

estabelecido. 

Ao longo dos anos registaram-se alterações profundas no SNS, que, apesar das 

reformas a que foi submetido, os diferentes Governos deram continuidade ao modelo 

social, desenhado na Constituição de 1976. As reformas pretendem, de um modo geral, 

tornar o SNS mais eficiente, equitativo e mais contido nos gastos, mas mantendo o seu 

sentido de mecanismo de protecção social na saúde. Assim, com o primeiro bloco temático 

pretendíamos que os entrevistados reflectissem sobre o SNS e indicassem qual o rumo que 

está a tomar, e também que manifestassem a sua opinião relativamente à 

empresarialização, como um processo concebido para revitalizar a saúde do SNS. 
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Posteriormente questionámos o modo como o Modelo SA foi implementado na instituição, 

dando especial relevo ao contributo dos profissionais em todo o processo, a forma como 

decorreu a discussão pública dos objectivos pretendidos e se os mesmos foram alcançados. 

Finalmente, perceber o impacto da empresarialização surgiu no último bloco temático, pois 

considerámos fundamental apurar os resultados obtidos e se os mesmos vão de encontro ao 

que foi preconizado inicialmente. 

Após a realização das entrevistas, procedemos à análise de conteúdo, que, segundo 

Bardin (2002), “é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. 

 

2.4. PROCEDIMENTOS DE RECOLHA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A análise da informação é o processo de pesquisa e organização sistemática da 

mesma, com o objectivo de a compreender e apresentar aos outros o que encontrou. A 

análise envolve o trabalhar da informação, a sua organização, divisão em unidades 

manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos aspectos importantes do que 

deve ser aprendido e a decisão sobre o que deve ser transmitido aos outros (Bogdan e 

Biklen, 1994). 

Continuando, e devido à importância da fase em questão considerámos, por bem, 

apresentar alguns conceitos que representam o porquê da nossa escolha recair sobre este 

tipo de análise: “A análise de dados é o cerne de toda a investigação (…) mas reveste-se de 

grande complexidade e dificuldade” (Ghiglione e Matalon, 1993). Segundo Carpenter e 

Streubert (2002) a finalidade da análise de dados, “é preservar o que é único em cada 

experiência de vida do participante e permitir uma compreensão do fenómeno em estudo”. 

Para Albarello (1997) “a operação intelectual básica de uma análise qualitativa de 

materiais de entrevistas consiste essencialmente em descobrir «categorias»”, ou seja, 

“classes pertinentes de objectos, de acções, de pessoas ou de acontecimentos”. A génese 

das categorias e a importância do estabelecimento de relações entre elas variam segundo se 

trate de chegar a uma descrição simples, uma descrição analítica ou, (…) a um esquema 

teórico”. 
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Como qualquer outra técnica, esta também possui as suas vantagens e desvantagens. 

Como vantagens salientamos: a sua importância no estudo implícito, analisando, a partir de 

critérios acerca da organização interna do discurso, as interpretações espontâneas do 

conteúdo explícito. Assim sendo, a investigação não foi condicionada pelo nosso quadro 

referencial de valores, impedindo-nos de formar juízos de valor. Um outro ponto positivo 

assentou no facto de permitir um posterior controlo, pois tem por base um documento 

escrito passível de verificação. Como desvantagens salientamos a possibilidade de se 

realizar uma simplificação exagerada num processo que se pretende profundo. Além disso 

é notória a grande necessidade de tempo e meios adequados, o que torna a análise de 

conteúdo pesada e laboriosa. Para Yin (1989) o tratamento da informação consiste na etapa 

mais difícil e exigente da pesquisa qualitativa, porque as estratégias e técnicas de análise 

apresentam uma diversidade muito grande. 

À medida que realizámos as entrevistas, gravadas em fita magnética, fomos fazendo 

a sua transcrição fiel para suporte informático, o que se veio a revelar uma tarefa árdua, por 

se tornar extremamente cansativo ouvir as entrevistas repetidas vezes até as conseguir 

transcrever. Apesar da decisão estratégica de transcrever a totalidade das narrativas se ter 

revelado difícil, esta foi feita em consciência, com o sentido de que isso nos permitiria ter 

um conhecimento prévio e geral do seu conteúdo. Os entrevistados, em número de cinco, 

foram identificados com maiúsculas do abecedário (A, B, C, D, E), para que ficassem 

devidamente identificados na grelha de análise de conteúdo. O corpus de cada uma das 

entrevistas foi identificado, no cabeçalho, com a respectiva letra que lhe foi atribuída, a 

data e o local em que esta ocorreu e o período de duração da mesma (Bogdan e Biklen, 

1994). Terminada a transcrição das entrevistas, confrontámo-nos com o corpus constituído 

pelas narrativas de cinco entrevistados (Anexo 3). 

Na análise do material recolhido recorremos à descrição simples, que segundo 

Albarello (1997) se assemelha às técnicas clássicas da análise de conteúdo. A análise de 

conteúdo consiste numa “técnica para fazer inferências pela identificação sistemática e 

objectiva das características específicas de uma mensagem (Ghiglione e Matalon, 1993) e 

que possibilita o tratamento, de forma metódica, de “informações e testemunhos que 

apresentam um certo grau de profundidade e complexidade” (Quivy e Campenhoudt, 

1992). 
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De entre os vários tipos de análise de conteúdo seleccionámos a análise temática, 

pois esta permitiu “revelar as representações sociais ou os juízos dos locutores a partir de 

um exame de certos elementos constitutivos do discurso (Quivy e Campenhoudt, 

1992:226). Ghilione e Matalon (1993) definem-na como uma técnica que consiste “em 

isolar os temas presentes num texto, com o objectivo de, por um lado, o reduzir a 

proporções utilizáveis e, por outro lado, permitir a sua comparação com outros textos 

tratados da mesma maneira”. 

Nos diferentes momentos da execução da análise de conteúdo “articulam-se três 

actividades cognitivas: a redução dos dados, a sua apresentação/organização (…) e a sua 

interpretação/verificação” (Albarello, 1997). Deste modo, a análise das nossas entrevistas 

foi executada em três partes distintas: (i) redução do material recolhido, ou seja, 

seleccionámos o que era pertinente para a compreensão do fenómeno em questão; (ii) 

organizámos o mesmo através de um sistema de codificação no qual os dados brutos foram 

transformados e agregados em unidades, que permitiram uma descrição exacta das 

características relevantes do conteúdo e, por fim, (iii) definimos categorias de codificação, 

ou seja, obtivemos palavras e frases representativas dos temas a definir, com o fim de 

classificar os dados descritivos recolhidos (Bogdan e Biklen, 1994). 

Ao determinar qual o percurso a seguir na orientação da pesquisa, relativamente à 

análise de conteúdo, tomámos como referência um conjunto de operações propostas por 

Vala (2003) consideradas, pelo mesmo, como indispensáveis qualquer que seja a 

orientação tomada pelo investigador. O primeiro passo consistiu na delimitação dos 

objectivos e na definição de um quadro de referência teórico orientador da pesquisa, 

fundamental para que pudéssemos ter um conjunto de referenciais teóricos e objectivos que 

sustentasse a investigação e a própria análise de conteúdo. 

As narrativas dos nossos entrevistados foram recolhidas com vista à sua análise. 

Neste sentido, o corpus da nossa análise é constituído pelo conjunto das narrativas dos 

cinco entrevistados. 

Nesta fase, e após uma leitura flutuante, optámos por uma leitura integral e repetida 

das narrativas, portanto uma leitura mais cuidada. Daqui surgiu a necessidade de colocar o 

discurso dos narradores mais compreensível e atingível, de modo a conservar apenas 

informação pertinente. Isto pressupôs, da nossa parte, um conjunto de juízos e uma 

intervenção baseada no nosso quadro conceptual e objectivos da investigação. Com este 
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procedimento obtivemos um resumo das narrativas resultante do isolamento do que mais 

nos interessava em cada uma, o que nos permitiu uma análise mais granulada na definição 

de categorias (Ghiglione e Matalon, 1993). Consequentemente, dividimos o corpus pelos 

blocos temáticos, de modo a facilitar a organização do nosso raciocínio e, para, 

posteriormente, iniciar a fase da categorização. 

A categorização é uma tarefa que visa a redução da complexidade, a estabilização, a 

identificação, a ordenação e atribuição de um sentido. Para Vala (2003), a categoria é 

habitualmente composta por um termo-chave que indica a significação central do conceito 

que se quer apreender, e de outros indicadores que descrevem o seu campo semântico. 

Estamos em condições de afirmar, que na nossa pesquisa a técnica de análise de 

conteúdo foi auto-geradora dos resultados (Vala, 2003), ou seja, os pressupostos teóricos 

não orientaram a construção do sistema de categorias, tendo sido este definido a posteriori. 

O nosso juízo face à inclusão de um determinado segmento de texto numa categoria 

pressupôs que detectássemos, no mesmo, indicadores relativos a essa categoria. Estes 

indicadores passaram a constituir conceitos através da distribuição de sentido, sendo 

importante verificar a sua validade (Vala, 2003). Assim, do discurso que constituiu o 

corpus da análise das narrativas dos cinco entrevistados, visto estarmos perante um estudo 

exploratório, verificámos a existência de um misto de categorias, ou seja, constatámos a 

presença de categorias que figuram, à partida, no enquadramento teórico (Quadro 12) e por 

outro lado, o facto de em função de cada domínio em estudo emergir um conjunto de 

categorias (Quadro 14). 

A partir destes procedimentos de análise e interpretação da informação, elaborámos 

grelhas de análise (Anexo 4), onde constam os diferentes domínios e respectivas categorias 

identificadas, face a cada um desses domínios, conforme demonstra o Quadro 14. Nestas 

grelhas podemos ainda encontrar as unidades de registo, ou seja, os segmentos de 

conteúdo, que identificámos e que os colocam em determinadas categorias (Vala, 2003). 
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Quadro 14 - Domínios e categorias identificados na análise de conteúdo 

DOMÍNIOS CATEGORIAS 

Reforma da Saúde Serviço Nacional de Saúde 

Empresarialização Hospitalar: 

 Vantagens do modelo empresarial; 

 Desvantagens do modelo empresarial; 

 Alterações ao modelo empresarial; 

 Modelo empresarial - Que futuro. 

Implementação do Modelo SA  Contributo dos profissionais e discussão pública 
dos objectivos 

 Autonomia 

 Burocracia 

 Avaliação de Desempenho 

 Meritocracia 

 Eficiência económico-operacional 

Impacto do Modelo SA  Produtividade 

 Qualidade 

 Equilíbrio resultados/qualidade 

 Relação tempo/efeitos concretos 

 

Reforçamos, mais uma vez, a ideia de que o método escolhido foi gerador de 

resultados, pois encontrámos alguma variedade de unidades de registo inseridas em cada 

categoria. Com base nos objectivos e na problemática teórica, que orientaram a nossa 

investigação, procedemos à definição de unidades de registo que constituem “o segmento 

determinado de conteúdo que se caracteriza colocando-o numa data categoria” (Vala, 

2003). Na identificação das unidades de registo optámos por transcrever as denominações 

correspondentes às expressões utilizadas pelas entrevistadas, recorrendo aos segmentos de 

texto do corpus das narrativas. 

À luz da filosofia de Ricoeur (1991), em todos os procedimentos, no decurso da 

análise repetida das narrativas, recorremos à nossa sensibilidade e capacidade 

crítica/reflexiva para compreender o seu conteúdo, a ideologia e a própria narrativa. No 
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desenrolar da análise das narrativas, apercebemo-nos que a nossa compreensão sobre as 

mesmas se ia ampliando, do mesmo modo que se ia alterando. 

Terminado o modelo de análise, o qual se veio a traduzir numa grelha de análise, 

podemos observar as categorias, identificadas no Quadro 14 e as unidades de registo 

correspondentes, identificadas com a letra correspondente ao entrevistado (Anexo 4). As 

unidades de registo, enquanto segmentos de conteúdo das narrativas podem ser 

identificados como A, B, C, D e E. 

Para nos certificarmos da validade interna, ao terminarmos a identificação das 

categorias da análise, assegurámo-nos da sua exaustividade, isto é, todas as unidades de 

registo podem ser alocadas a uma categoria e da sua exclusividade, ao validar que a mesma 

unidade de registo somente pertence a uma categoria (Quadro 14). A análise qualitativa 

dos dados é frequentemente associada à subjectividade, por esse motivo, privilegiámos 

neste estudo, e de acordo com Huberman e Miles (1991), a explicitação e o rigor. 

Evidencia-se também, que as conclusões do estudo não são generalizáveis a outros sujeitos 

ou contextos, embora permitam o aumento do conhecimento nesta área e fornecimento de 

pistas para novos estudos. 

Após todo um percurso de opções metodológicas e de recolha de dados, 

apresentamos no capítulo seguinte os resultados, a sua respectiva análise e discussão, tendo 

sido organizados por blocos temáticos. 
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A presente investigação encontra-se centrada em estudo de caso, relativo à 

empresarialização e ao seu impacto, no hospital em estudo, cuja problemática desenvolvida 

fez emergir os grandes blocos temáticos em estudo. Estes blocos constituem o eixo fulcral 

desta investigação, a qual pretende contribuir para a definição de uma política de melhoria 

da aplicabilidade da empresarialização, através da percepção dos enfermeiros a exercer 

cargos de gestão. 

A metodologia utilizada procura colocar em evidência as narrativas dos entrevistados 

relativamente às dimensões em estudo, o que torna possível a compreensão das suas 

percepções sobre a implementação e o impacto do Modelo SA na instituição em estudo. Da 

compreensão das narrativas emergiram categorias em análise, relativamente aos domínios 

em estudo. A identificação destas categorias foi feita à luz da análise de conteúdo das 

narrativas, donde emergiram segmentos de texto, interpretados como unidades de registo, 

resultantes da relação dinâmica entre as condições de produção das narrativas a analisar e 

as condições da análise. 

Do ponto de vista das narrativas, entendemos que devem ser compreendidas, 

enquanto fortemente influenciadas pelo cargo exercido pelos profissionais, o tipo de 

serviço que representam e pelos momentos de instabilidade administrativa presentes, 

aquando da aplicação das entrevistas. 

 

3.1. REFORMA DA SAÚDE 

 

O compromisso político de qualquer Governo determina que as reformas a realizar 

sejam norteadas pela preocupação de oferecer às pessoas um atendimento de qualidade, em 

tempo útil, com eficácia e com humanidade. A natureza reformista e estruturante de uma 

reforma, na saúde, parte da constatação de que existe uma necessidade clara de melhorar a 

qualidade, o acesso e o nível de serviço na prestação de cuidados de saúde de acordo com 

uma filosofia totalmente centrada no cidadão (CRES, 1998). 
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3.1.1. Serviço Nacional de Saúde 

Fundado numa lógica de administração pública prestadora, o SNS tem-se revelado 

avesso a processos de mudança e modernização, convivendo com interesses corporativos e 

parcelares, por vezes, dominantes. Dificuldades em controlar o gasto financeiro, traduzidas 

em défice crónico dos serviços públicos de saúde, fruto de um também crónico sub-

financiamento, tolerância a promiscuidades de interesses públicos e privados sem 

adequada regulação e elevados gastos dos particulares, são alguns dos aspectos mais 

críticos do nosso sistema de saúde. 

O SNS necessita de encarar o futuro de forma global, estrategicamente coerente, no 

sentido de o transformar num modelo adoptado às necessidades e às expectativas dos 

portugueses e que satisfaça os profissionais (CRES, 1998). Torna-se urgente dotar o SNS 

com capacidades e instrumentos de gestão, dados os actuais meios de “administração 

serem pouco eficazes e estarem a comprometer a finalidade generosa que presidiu à 

criação do SNS”. 

Tendo presente a actual situação do SNS, três dos entrevistados acreditam no seu 

términos ou, pelo menos, que irá sofrer alterações. Enquanto que A insinua que o caminho 

será esse e justifica que “…o SNS não estava a funcionar bem…muitas falhas, muitas 

lacunas”, embora afirme que “…tem que funcionar sempre pelo menos, pelo menos na 

área da prevenção”, sendo esta uma área importante, isto é, há que pensar na prevenção 

como um aspecto decisivo numa reforma da saúde, o que nem sempre sucede, tendo como 

principal efeito a sobrelotação dos hospitais. Também a Pew Health Professions Comission 

(1998) menciona que os sistemas de saúde têm tendido a dar mais realce aos cuidados, isto 

é, à dimensão curativa do sistema, do que às restantes dimensões. É fundamental uma 

concepção dos sistemas mais centrada na população, revalorizando a importância da 

prevenção e dos estilos de vida saudáveis, da promoção da saúde e da sua manutenção. 

Além dos cuidados primários, o Estado necessita de implementar reformas que visem 

influenciar a oferta e a procura, reduzindo a oferta hospitalar, substituindo-a por cuidados 

mais ambulatorizados, reforçando a rede de cuidados primários e criando alternativas aos 

cuidados hospitalares mais dispendiosos, principalmente em concentrar recursos para 

ampliar a criação de alternativas técnica e humanamente adequadas para os doentes de 

evolução prolongada e em particular para os idosos. Os hospitais públicos, embora a 

realidade social dos nossos idosos seja, muitas vezes, precária, devem responder apenas a 
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cuidados diferenciados, para toda população, o que nem sempre sucede, na medida em que 

é necessário um maior suporte social, a nível de cuidados continuados, que ainda se 

encontra bastante deficitário. 

Mas A refere ainda que o SNS nunca poderá terminar, pois “…Muita gente depende 

do SNS”, mais concretamente cerca de 75% da população portuguesa, estando os restantes 

25% inseridos em subsistemas de protecção na doença (ADSE, Forças Armadas, Telecom, 

EDP, CTT, Seguros, etc.) e na prestação privada em regime liberal (Serrão et al, 1997). 

Por seu lado B admite que “…privatizando iremos acabar com o SNS” e que se fosse para 

continuar teriam que existir “…coisas que forçosamente tinham que ser melhoradas”. No 

mesmo sentido D crê que se irá colocar em causa muitos dos ideais que o SNS preconiza, 

entre os quais “…aquela noção de cuidados gratuitos, isso vai-se perder!”, embora 

tenhamos consciência que este ideal do SNS nunca se veio a concretizar, existindo sempre 

taxas moderadoras, para que fosse possível a Constituição foi sujeita a uma alteração para 

cuidados tendencialmente gratuitos. 

Contrariamente, ao que foi referido pelos entrevistados anteriores, Campos (1987) 

acredita que não é possível a privatização da parte essencial do SNS, embora seja 

perfeitamente possível e pode ser até desejável a privatização de algumas das prestações 

indirectas que produz actualmente. O que vai de encontro à referência de C “…não 

estamos a acabar com o sistema”, ideia reforçada por E julgando “… Acho que não é isso 

que está preconizado”. 

É possível constatarmos, através do relatado pelos entrevistados, que existem ideais 

do SNS que se devem manter, ou pelo menos, procurar melhorá-los. Mas também são 

muitas as falhas a serem corrigidas. Assim, a empresarialização hospitalar não apresenta 

como finalidade terminar com o SNS, pois o principal problema reside, no facto do 

hospital público português ser fortemente influenciado por uma dinâmica externa que o 

constrange e lhe limita a correcta gestão dos seus recursos (CRES, 1998), onde a 

insuficiência dos cuidados de saúde primários obriga os hospitais a prestar todo o tipo de 

cuidados, como já foi referido. Também o modelo de financiamento pode não ser o mais 

adequado, visto que o sector hospitalar público constitui a principal rede de prestação de 

cuidados de saúde, absorvendo a fatia mais importante do financiamento público do SNS e 

contribuindo, assim, com a factura mais significativa da despesa pública em saúde, então 
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porque não alterar o modelo de financiamento, e outros constrangimentos, que foram 

referidos ao longo do trabalho. 

Em síntese, foi possível aferir que o SNS necessita de ser revitalizado, e não extinto, 

através do modelo empresarial, em vigor ou qualquer outro modelo, cabendo ao Estado 

garantir que o modelo a implementar seja avaliado, de forma continuada, e que os 

objectivos propostos estejam a ser alcançados e os princípios éticos aceites a serem 

respeitados, não esquecendo, sobretudo que a sociedade civil deve ser informada das 

vantagens e inconvenientes das possíveis soluções, a apresentar. 

 

3.1.2. Empresarialização Hospitalar 

O facto de não se introduzirem melhorias apropriadas nas organizações, no que se 

refere à gestão e ao planeamento, não se encontrarem formas eficientes de disciplinar e 

controlar a produção, gera a que o SNS não apresente uma gestão descentralizada e 

participada, o que predispôs a adopção de novos padrões de organização. Desde logo a 

necessidade da introdução da “gestão empresarial” nos hospitais, tomando como modelo o 

da empresa industrial ou comercial clássica, a qual é, simultaneamente para os 

profissionais de saúde, um elemento de fascínio e repulsa, como iremos verificar. Com 

efeito, eles não aceitam a imagem que ela veicula nem subscrevem a eficácia de gestão que 

lhe está associada (Pereira, 1995). No mesmo sentido, constatámos que existem opiniões 

distintas sobre a opção do modelo empresarial, no hospital público português. 

A considera que “…as mudanças são sempre boas”, embora julgue indispensável 

avaliar uma mudança e também admite que “…ainda há muita coisa para fazer”. B 

encontra-se apreensiva perante o modelo em questão, pois considera que não se pode 

rentabilizar a saúde, pelo próprio conceito que lhe é inerente, consequentemente explica 

que “…não, não me parece que estas situações passem pela questão empresarial”. 

C evidencia que “…pode ser um meio para, mas não vai só por si, pode ajudar”, e 

acredita que “…passa por todos nós” encontrar uma solução que vá de encontro às 

necessidades da reforma da saúde e entende, ainda, que “…a ajuda maior vai passar pela 

responsabilização do próprio doente”. D acredita que a solução não se encontra neste ou 

em outro qualquer modelo, quando supõe que “…não depende do modelo…acho que 

depende das pessoas”. Por fim, E reforça a ideia de que se trata de uma experiência 
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importante e “…é importante fazê-las” e legitima as afirmações de A, ao reconhecer que 

“É preciso avaliar (…) só após a avaliação é que poderemos dizer seguramente”. 

Assim, conseguimos apurar que a aplicação do modelo, em si, não apresentou 

obstáculos, nestes profissionais, embora considerem necessária uma avaliação do mesmo. 

Também existe a opinião de que o modelo empresarial não é o suficiente para atingir os 

objectivos previamente estabelecidos, pois este deveria encontrar-se dependente de uma 

maior responsabilização por parte do doente e dos profissionais no topo da hierarquia 

hospitalar, concretamente o conselho de administração e as chefias intermédias. 

De referir, que ao mencionarem a necessidade de avaliar o modelo, relembramos que 

existem dois relatórios de avaliação, efectuados pelos Hospitais SA (2005) e pela CAHSA 

(2006), em que o primeiro coloca o HIP nos dez hospitais com melhor desempenho. Se 

realmente sentiam necessidade de uma avaliação, para daí retirar conclusões, fica por 

esclarecer o que impediu os profissionais de procederem a uma avaliação interna. Seria 

extremamente útil, visto que é necessário avaliar, para conseguirmos recolher ilações 

concretas e precisas, isto é, obter conclusões. Todavia, concordamos com os entrevistados 

no ponto em que se torna urgente avaliar, embora saibamos que apenas caberá ao HIP 

decidir o como e quando. Qual o melhor modelo de gestão, aquele que proporciona 

melhores e mais adequados cuidados de saúde com o menor custo para a sociedade, é ainda 

e sempre uma pergunta em busca da resposta certa. 

 

 Vantagens do modelo empresarial 

A aprovação da nova Lei de Gestão Hospitalar, segundo Campos (2003), veio 

configurar uma nova realidade para o sector hospitalar português, introduzindo três 

princípios fundamentais: a separação do papel do Estado como financiador/ prestador, 

através de um novo modelo de contratação e pagamento; a introdução de uma verdadeira 

gestão empresarial extensível a todos os hospitais da rede e a agilização do processo de 

contratação. A Lei consagra também uma nova filosofia de prestação de cuidados através 

da introdução do conceito de “rede”, que acompanha e integra todo o ciclo de cuidados, 

desde os primários aos continuados, mas que também atravessa e pretende articular a 

prestação hospitalar na sua globalidade, independentemente da natureza jurídica das 

instituições prestadoras. 
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O autor sugere, ainda, um possível cenário de oportunidades: absorção do défice; 

modelo empresarial clarificado; definição de meios e responsabilidades; clarificação de 

estrutura interna; limitação do endividamento; incentivos positivos ao desempenho e 

selecção natural dos profissionais. 

Do que foi referido anteriormente, tido como vantagens do modelo em questão, dos 

cinco enfermeiros, apenas dois concordaram e fizeram referência a alguns itens, 

concretamente C refere “o hospital tentou sensibilizar as pessoas realmente para uma 

maior produtividade…para os custos e para os gastos” e “acabámos por ter de definir 

critérios para o uso destes recursos…acaba por nos ajudar”. E indica que existe 

“…flexibilidade na aquisição de bens materiais e dos recursos humanos (…) …o sistema 

tornar-se mais aberto, permitir para a meritocracia e caminharmos para o modelo de 

incentivos” e assinala “…a própria competição entre as instituições de saúde”. 

Também CAHSA (2006) considera como pontos fortes, entre outros, a simplificação 

do processo de contratação do pessoal e a criação de condições para a simplificação do 

processo de aquisição de bens e serviços com adopção de um regime de compras menos 

burocratizado, validando a experiência dos enfermeiros. Relativamente à competição entre 

instituições, Ribeiro (2004) menciona que a política de financiamento deveria estimular a 

convergência dos prestadores menos eficientes para o patamar médio dos 10 melhores, 

criando uma competição saudável, defendendo o utente da dificuldade de acesso e o 

contribuinte do desperdício. Relembramos que o HIP em 2004 encontrava-se nos dez 

hospitais com melhor desempenho (Hospitais SA, 2005). 

Contrariamente, ou pelo menos não mencionando vantagens visíveis, A considera 

que “as coisas mudaram tão pouco”, consequentemente não conseguiu definir vantagens 

concretas, tal como D referindo “…vantagens, ainda não tenho nenhuma…não notei 

diferença”. Por fim, B atesta que “como objectivos e como ideais…poderá ter o seu 

interesse”, o que vai de encontro ao que relata C, quando afirma que “…não vejo que a 

filosofia seja má”. 

Pelo que podemos constatar, não é a filosofia do modelo que está em causa, mas sim 

a sua aplicabilidade, na prática, pois algumas das vantagens referidas, nomeadamente por 

E, ainda não se encontravam instituídas. Por outro lado existe novamente a referência 

temporal, isto é, o tempo decorrido ainda não foi significativo para que se pudessem 

discernir vantagens expressivas. 
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 Desvantagens do modelo empresarial 

As críticas mais fortes ao novo modelo não se referem à orgânica, nem aos poderes, 

nem à partilha do risco, nem ao modelo de financiamento. As críticas concentram-se em 

três pontos: a ausência de mecanismos reguladores, a estratégia de mudança (mudar de 

uma só vez 34 estabelecimentos) e o mecanismo de escolha dos dirigentes dos Hospitais 

SA e, subsequentemente, das respectivas chefias intermédias (Campos, 2003). 

De uma maneira geral, os entrevistados referiram como grande desvantagem a 

resistência dos profissionais de saúde às mudanças, pois “…as pessoas arranjam as 

complicações mais incríveis que imaginar se possa” (A) e o por outro lado existe o 

comodismo, dos mesmos, “…tinham que se mudar muitas mentalidades” e continua 

referindo que “…estamos a trabalhar muito na mentalidade de funcionário público” (A), 

sendo que B e C também mencionam esse facto. C acrescenta ainda que “…acaba por ser 

também desgastante” visto ser um processo moroso e os efeitos não são imediatos. 

Também E admite que a cultura da organização acaba por comprometer todo o processo, 

pois “…nem sempre está preparada para a mudança e isso faz-se de uma forma gradual e 

lenta”. 

D é a única que alude com uma desvantagem concreta “…um controlo mais 

apertado…controlar um pouco mais o profissional”. Esta opinião despertou-nos particular 

interesse, porque não conseguimos descortinar se realmente existe uma gestão mais 

rigorosa por parte da administração, ou se estamos perante um caso da tão mencionada 

resistência à mudança. 

A crítica mais apontada foi a resistência dos profissionais à mudança, pois existem 

alguns preconceitos relativamente ao modelo empresarial, associados a uma tradição de 

desresponsabilização e desconfiança por parte dos profissionais (CAHSA, 2006). Outro 

aspecto pertinente, para tentar explicar a resistência verificada, é o estatuto de funcionário 

público que, mais cedo ou mais tarde, acabará por se perder, pois até então os profissionais 

facilmente ingressavam na função pública o que lhes concedia estabilidade, remuneração 

fixa, progressão na carreira independente do mérito e reforma relativamente generosa aos 

60 anos de idade e trinta e seis de serviço. 

Por outro lado, o não se ter em conta o indispensável período de aprendizagem, de 

modo a obter “resultados positivos” imediatos, contribuiu para o descontentamento da 

população hospitalar, na mesma medida que a criação de expectativas frustradas 
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decorrentes da não atribuição de incentivos provocou grande desmotivação (CAHSA, 

2006). 

Fica por esclarecer se a resistência à mudança, por parte dos profissionais, é uma 

desvantagem a considerar, como significativa, do modelo empresarial, ou o problema 

reside no modo como foi implementado, no hospital em estudo e como tal, motivou a 

resistência verificada. 

 

 Alterações ao modelo empresarial 

As alterações que foram sendo indicadas em tudo reflectem as desvantagens 

anteriormente descritas. Notamos que o problema, constantemente referenciado, são as 

pessoas e não o modelo em si, como podemos constatar através das seguintes afirmações: 

“…há muita mentalidade para mudar” (A); “temos muito que mudar a nível 

de…mentalidades, sensibilização de pessoas” (C) e “…uma liderança eficaz, 

eficiente…nas mudanças de comportamento” (E), pois a liderança, sendo insubstituível e 

indelegável, deve compreender a organização, assumir os seus objectivos estratégicos e 

acompanhar os esforços operacionais - necessita entender os processos de inovação e de 

trabalhar com os profissionais para o seu êxito nas organizações (Varanda, 2004). E refere 

ser fundamental a “…formação” dos profissionais, contudo é de salientar que aquando da 

implementação do processo e como membro do conselho de administração, apenas 

solicitou que colaborassem “…nos ajustamentos”. 

Mas, para que se possam mudar mentalidades e evitar resistências por parte dos 

profissionais é determinante que os mesmos sejam envolvidos em todo o processo, como 

sugere B “…ser uma gestão mais participada…dialogada…implicar os vários elementos de 

saúde”. Temos consciência de que o homem não vive isolado, mas sim em contínua 

interacção com os seus semelhantes, consequentemente, como as organizações somente 

existem quando há pessoas, a cooperação entre todos torna-se essencial para a sua 

existência e bom funcionamento. 

Uma organização, deste tipo, com grande parte do poder concentrado nos seus 

profissionais, para conseguir ultrapassar as dificuldades que se lhe deparam em função das 

mudanças constantes que acontecem à sua volta, tem que conhecer as pessoas que nela 

trabalham, para as conseguir implicar em todo o processo e com elas definir estratégias de 

mudança. Também Fachada (1991) acredita que para que se possa responder às 
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expectativas e necessidades dos seus utentes e trabalhadores, tem que se ser dinâmico e 

aberto às mudanças que estão constantemente a gerar na sociedade, o que vai de encontro à 

referência de E “ é preciso envolver as pessoas na mudança”.  

Adoptamos a opinião do autor, quando este sublinha que, por um lado, o hospital 

deverá dar resposta aos seus objectivos, isto é, prestar cuidados que visem a promoção da 

saúde, nomeadamente melhores hábitos e condições de saúde das populações, por outro, 

será dar resposta às necessidades e interesses dos seus trabalhadores. Quanto mais 

motivados e realizados estes se sentirem no desempenho das suas funções, melhor será a 

resposta do hospital no cumprimento dos seus objectivos. 

Ao longo das entrevistas apercebemo-nos que os profissionais encontram-se, 

particularmente, desmotivados e apreensivos, devido à escassez de informação e ao seu 

não envolvimento em todo o processo. Por fim, a posição contraditória manifestada por E 

desponta uma dúvida que fica por esclarecer, pois considera indispensável a participação 

de todos, mas aquando a implementação do modelo, apenas solicitou a colaboração dos 

profissionais para efectuar alguns ajustes. 

 

 Modelo empresarial - Que futuro 

A e E concordam com o facto de existir uma avaliação, antes de se decidir se é para 

continuar ou alterar o modelo de gestão, ou seja, torna-se necessário reforçar as 

componentes de regulação e avaliação por parte do Estado. Nesta perspectiva, para além de 

uma clarificação e separação entre as funções de financiamento, prestação, avaliação e 

regulação, devem-se definir critérios para a avaliação da actividade e da qualidade dos 

serviços e, dos cuidados de saúde, bem como da implementação de um sistema de 

informação para o sector da saúde. 

B, por outro lado, discorda na medida em que “…não me parece que esteja a 

responder grandemente à nossa realidade”, reforçando a ideia com “…não me parece que 

seja assim muito bem conseguido”. Também existe quem ainda não se debruçou sobre o 

assunto, como é o caso de C e quem pense que deve continuar “…desde que coloquem as 

pessoas certas nos lugares certos” (D), daí que um dos segredos de uma gestão de 

qualidade seja a capacidade do gestor em antever e planear as mudanças, antecipando-se às 

crises, criando, assim, um tempo e um espaço para comunicar, informar e explicar as suas 

causas e objectivos, a todos os que pertencem à organização (Pereira, 1995). 
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Verificámos que uma das falhas, no HIP, é a falta de confiança entre os profissionais 

e os gestores, de modo a ultrapassar este constrangimento torna-se necessário fluir a 

informação, criando canais de comunicação eficazes que diminuam as áreas de incerteza e 

estabeleçam a confiança. Com efeito, “as organizações eficientes baseiam-se sempre na 

confiança. Gerir é uma coisa muito simples; não é mais do que alimentar este activo 

imaterial - a confiança” (Drucker, 1994). 

CAHSA (2006) recomenda que haja uma maior descentralização de competências e 

de responsabilidades com a correspondente alteração efectiva na estrutura organizacional 

interna; promoção de uma mudança cultural através de uma prática diária assente num 

conjunto de valores e princípios estruturais que enquadrem a actividade do hospital; 

esforço crescente na promoção e reforço da estrutura de gestão a nível intermédio, 

realizando acções de formação de gestão; incentivos diferenciados para cargos com papel 

decisivo na actividade do hospital e com base nos diferentes níveis de desempenho; 

avaliação de desempenho específico e relativo de cada hospital, com aperfeiçoamento dos 

critérios de avaliação e aproveitar plenamente para esta área específica os efeitos muito 

positivos decorrentes dos Processos de Acreditação da Qualidade que assumem um papel 

decisivo na evolução e eficiência dos níveis integrados de gestão. 

Em suma, o desenvolvimento de uma cultura e de uma prática integrada e 

generalizada, que privilegie o mérito, penalize o mau desempenho e o desinteresse e 

motive os quadros dos hospitais e avalie os níveis de satisfação dos profissionais e dos 

utentes, conseguiria visualizar a presença de falhas de todo o processo e, 

consequentemente, as intervenções a desenvolver, por forma a corrigir os aspectos menos 

correctos. 

 

3.2. IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO SA 

 

Tornou-se urgente procurar mudar para melhorar a Saúde em Portugal, 

concludentemente são necessárias algumas forças nesse sentido, entre elas temos uma 

melhor gestão - gestão empresarial, gerir com competência, premiar o mérito, 

responsabilização (individual e colectiva), optimização dos recursos disponíveis, 

desenvolvimento de parcerias público privadas com partilha de risco e incentivos à 

produtividade e ao desempenho (Unidade de Missão, 2005). Para além dos aspectos 
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mencionados, também é necessário desenvolver objectivos que, por um lado, permitam o 

envolvimento de todos os profissionais, no sucesso da sua instituição e serviço, de modo a 

estimular um comportamento individual e colectivo que esteja em linha com os objectivos 

da sua unidade e que, por outro lado, concedam aos profissionais uma maior autonomia e 

agilidade dentro da instituição. 

 

 Contributo dos profissionais e discussão pública dos objectivos 

Chiavenato (2000) afirma que as organizações só existem quando há pessoas capazes 

de se comunicarem e que estão dispostas a contribuir com acção, a fim de cumprirem um 

propósito comum. No mesmo sentido, Fachada (1991) acredita que, por um lado o hospital 

deverá dar resposta aos seus objectivos, por outro deverá responder às necessidades e 

interesses dos seus trabalhadores, pois quanto mais motivados e realizados se sentirem, 

mais eficaz será a resposta do hospital no cumprimento dos seus objectivos e só assim 

poderá implicá-los na mudança e com eles definir estratégias, sabendo que a cooperação 

entre todos é essencial para a sua existência e bom funcionamento. 

Contrariamente ao que se preconiza, teoricamente, e de acordo com os registos por 

nós encontrados, apercebemo-nos de que os profissionais não foram incluídos, nem foi 

solicitada qualquer colaboração na implementação do Modelo SA, como é demonstrado 

por A “Não, que eu saiba não”, e houve falta de formação sobre todo o processo, pois 

existem apenas duas referências respeitantes a este aspecto. Também mencionam falta de 

comunicação como nos indica B “Parte de cima para baixo” e “Não somos chamados a 

fazer parte do projecto”, ou então houve imposição, como refere D “…recebem-se as 

ordens e o modelo é implementado”. 

Denotou-se que existia vontade em colaborar em todo o processo, demonstrada por 

B, quando sugere “…que as coisas deveriam ser pensadas e estruturadas de uma forma 

mais colectiva e mais implícita”, embora D reconheça que tudo depende “…de quem fica 

nos órgãos de gestão, que envolvimento consegue ter com os profissionais”, pois uma 

liderança capaz necessita entender os processos de inovação e de trabalhar com os 

profissionais, envolvendo-os em todo o processo (Varanda, 2004), o que de facto não 

parece ter ocorrido. 

Apenas C e E fazem referência à formação, onde C confirma “…houve 

formação…para as chefias” e E “nalgumas medidas…foram acompanhadas de formação e 
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informação”. E continua, afirmando que “…foi pedida às pessoas que colaborassem…nos 

ajustamentos”, inversamente, a CAHSA (2006) recomenda a promoção do trabalho em 

equipa com todos os profissionais de saúde na elaboração dos projectos e correspondente 

responsabilização pelo seu grau de execução, pois o modelo empresarial aplica-se à 

globalidade hospitalar, o que inclui todos os profissionais e não somente o conselho de 

administração e as chefias intermédias.  

A discussão pública dos objectivos é um conceito, que possibilita o desenvolver de 

uma cascata de objectivos que permita o envolvimento de todos os profissionais no sucesso 

da sua instituição e serviço, estimulando um comportamento individual e colectivo que 

esteja em linha com os objectivos da sua unidade e, consequentemente, assegure um nível 

de realização de objectivos por toda a rede SA (Ribeiro, 2004). 

Questionados acerca da existência de uma discussão pública com todos os 

profissionais, sobre o modelo a implementar, incluindo: objectivos, efeitos a curto e a 

longo prazo e o nível de participação exigido, apenas três responderam e unicamente ao 

item objectivos a alcançar. Apenas A refere que não teve qualquer conhecimento, “que eu 

saiba não”, B recorda que essa informação lhe foi transmitida “através do director de 

serviço” e, por fim, D acentua que apenas lhe foi comunicado o essencial, mas que 

“explicado, explicado, não”. No que diz respeito ao nível de participação exigida, não 

fizeram qualquer tipo de alusão, indo de encontro ao descrito anteriormente, isto é, existem 

falhas de comunicação e na explicitação dos objectivos, desencadeando a não participação 

das intervenientes na aplicação do modelo.  

Um dos pontos fracos do sucedido é a existência de uma estrutura organizacional 

interna meramente formal (“através do director de serviço” B), não potenciadora de uma 

gestão participativa e dinâmica (“maior abertura, maior comunicação” D), tal como a 

insuficiente sedimentação do modelo (explicado, não…houve aquilo essencial” D) e ainda 

a dependência do modelo na capacidade de organização e de liderança dos conselhos de 

administração (CAHSA, 2006).  

A mudança em si não assusta os profissionais, mas sim a margem de incerteza que a 

sua imprevisibilidade possa gerar, daí ser necessário criar um tempo e um espaço para 

comunicar, informar e explicar as causas e os objectivos (Pereira, 1995), o que mais uma 

vez parece não ter sido possível. Para que tal aconteça é necessário fazer fluir a 

informação, criando canais de comunicação eficazes que diminuam as áreas de incerteza e 
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estabeleçam a confiança (Drucker, 1994), entre o conselho de administração, a gestão 

intermédia e os profissionais. 

Enfim, estamos convictos que o sucesso do processo passa por uma fase de discussão 

e elucidação dos objectivos a atingir, entre os profissionais, e não de imposição. Pensamos 

que o não envolvimento de todos os profissionais no processo, ou seja, na mudança, 

promoveu desconfiança e resistência, desmotivando os profissionais e, consequentemente, 

os mesmos não se sentirem na obrigação de colaborar, por via a atingir os objectivos 

propostos. 

 

 Autonomia 

O Estado passou a assumir todos os papéis relevantes, dirigindo e executando todas 

as tarefas, socorrendo-se, para isso, de um modelo centralizado e normativo de orientação: 

autonomia dos serviços é muito reduzida, as decisões regem-se por dispositivos legais e 

regularmente infindáveis, o que os torna burocráticos, defensivos, lentos e pouco flexíveis 

face ao tipo e ritmo das mudanças dos valores sociais, culturais, científicos e tecnológicos 

do país, em geral, e da área da Saúde em particular. A autonomia dos gestores é 

praticamente inexistente em todos os domínios, fosse um simples processo de adjudicação 

e compra, a contratação de um efectivo ou a reparação de um pequeno equipamento. 

Também é público que o anterior modelo de gestão se tornara burocrático, 

consequentemente lento e corporativista e que com este novo modelo, os profissionais 

estariam dotados de uma maior autonomia. 

Numa primeira impressão tanto A, B e C afirmam que não notaram diferenças 

significativas relativamente ao anterior modelo. Posteriormente, B refere “…ninguém me 

impõe…um conjunto de circunstâncias que nos vão impondo por si”, isto é, pode não ser 

alguém directamente, mas o modo como tudo está organizado propicia a que esteja sujeita 

e limitada em determinados movimentos, o que anteriormente não sucedia, sublinhando 

que se encontra “…mais condicionada quando tenho muito mais doentes…e o mesmo 

pessoal”. Também C confirma que não obteve mais autonomia e que “…atribuíram aos 

directores de serviço praticamente a autonomia dos serviços”, o que vai de encontro à 

opinião de D “…cada vez mais estamos a perder mais autonomia”, e continua “…há 

serviços em que o director quer mesmo fazer tudo”, embora dependa “de quem está à 

frente”. 
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Este tipo de afirmações suscitou-nos algumas dúvidas, na medida em que um dos 

principais aspectos preconizados na Reforma da Saúde é a existência de gestores 

competentes, e reportando-nos aos constrangimentos enunciados pelo CRES (1998), 

relativamente ao nível de organização e do seu funcionamento: a direcção técnica dos 

serviços de acção médica é por vezes exercida por profissionais com pouca 

disponibilidade, sem conhecimentos de gestão e nem sempre com perfil de liderança. Isto 

é, não compreendemos o porquê da centralização da gestão numa só pessoa - 

concretamente o director de serviço - quando é público que gerir um serviço, em saúde, é 

um trabalho árduo e delicado, devido à sua complexidade, o que exige disponibilidade por 

parte do gestor e principalmente conhecimentos técnicos, da área da gestão. 

Mas se existem serviços onde existiram alterações, outros há em que estas não foram 

registadas, como afirmam A e E que em termos de autonomia não houve alterações, nem 

em termos de perdas, nem em termos de ganhos da mesma. 

Esta incoerência entre os vários relatos indicou-nos que as principais limitações e 

entraves se encontram, nomeadamente, na experiência das lideranças intermédias e numa 

estrutura meramente formal e não potenciadora de uma gestão participativa e dinâmica, 

com que se deparam alguns serviços (CAHSA, 2006).  

 

 Burocracia 

A gestão empresarial é reclamada por todos como uma solução para o aumento da 

eficiência no nosso sector público hospitalar, onde persiste um quadro de gestão pouco 

definido, incapaz de motivar os profissionais, limitados por um conjunto de regras 

burocráticas obsoletas, por isso consideramos a burocracia, dentro da instituição hospitalar, 

como um aspecto relevante para a nossa análise. 

A burocracia dos serviços, como foco da nossa análise, foi abordada por quatro dos 

cinco entrevistados. A afirma que a burocracia mantém-se igual, “Portanto continua haver 

essa burocracia”, por outro lado B e D concordam com o facto de que houve um aumento 

em termos burocráticos, sendo que D reforça a ideia com a afirmação de que “…está 

muito, muito mais complicado” e por vezes não obtém feedback às suas solicitações, pois 

como ela própria afirma “não temos resposta, antigamente tínhamos”. Apenas E atesta que 

o novo modelo “…é mais simplificado, não é tão moroso, tão burocrata”. Pensamos que E 

entende a burocracia de outra perspectiva que a de A, B e D, porque estas se encontram a 



127 

exercer funções a nível da gestão intermédia, enquanto E, como membro do conselho de 

administração, dispõe de mecanismos que lhe proporciona uma maior agilidade no interior 

da instituição. 

 

 Avaliação de Desempenho 

Existe uma multiplicidade de critérios de sucesso para os hospitais, e outras 

organizações de saúde, que para além de determinarem uma nem sempre muito notória 

controvérsia, geram alguns problemas suplementares, sobretudo dois: as diversa lógicas de 

avaliação, que os diferentes agentes sociais e económicos aplicam ao hospital e o que 

decorre deste, que se traduz na falta de consenso, ao menos conjuntural, sobre qual a 

expressão válida do correcto desempenho deste tipo de organizações (Costa e Reis, 1993). 

Em 1998, o CRES verifica a não existência de mecanismos de avaliação das 

actividades desenvolvidas, não estando, portanto, garantida, de forma objectiva a qualidade 

dos cuidados prestados. Da agenda estratégica dos recursos humanos, do novo modelo 

empresarial, constam três importantes inovações: construir uma nova política de carreiras e 

política salarial que suporte o novo contrato individual de trabalho, a certificação 

profissional e a criação de um sistema de avaliação de desempenho (Ribeiro, 2004), 

objectivo e transparente por parte dos accionistas (Varanda, 2004). 

A avaliação de desempenho, como objectivo a alcançar, foi mencionado por todos à 

excepção de B. Tanto A, como D referem que a sua avaliação não foi sujeita a qualquer 

alteração; como nos confirma A “…essa avaliação que já se fazia antes continua a ser 

feita”, isto é, “…mantém-se na mesma” (D). Apenas C faz uma referência às progressões 

de carreira declarando que “...neste momento…as progressões estão congeladas”. 

No que concerne à avaliação de outros profissionais, esta é referenciada por A, D e 

E. Enquanto que A e E enunciam dois grupos profissionais sujeitos à avaliação de 

desempenho, exemplificado por E “…avançou-se apenas com o SIADAP (Sistema 

Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública) para auxiliares de 

acção médica e administrativos”, D apenas menciona um grupo, referindo que 

“…começou-se agora a fazer a avaliação dos auxiliares”. Partindo do pressuposto de que a 

avaliação de desempenho é um aspecto deveras importante no desenvolvimento 

profissional e institucional, fica na dúvida o desconhecimento, por parte de alguns 

entrevistados, quem está sujeito à avaliação de desempenho e os motivos pelos quais a 
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avaliação de desempenho começou por determinados grupos profissionais e não por 

qualquer outro, não estando presente a objectividade e a transparência preconizada. 

A “nova administração de saúde” está voltada para o desempenho (resultados), para a 

responsabilização efectiva de todos os participantes e para o “cidadão cliente” (OPSS, 

2003), isto é, partindo do pressuposto que existe uma aplicação efectiva da avaliação de 

desempenho. No mesmo sentido, um dos objectivos da visão da rede SA prende-se com o 

facto que esta apenas atingirá o seu objectivo de excelência na prestação de cuidados aos 

cidadãos se for capaz de atrair, desenvolver e reter os profissionais mais qualificados 

(Unidade de Missão, 2005), conduzida por uma correcta avaliação de desempenho. 

Contudo, verificámos, que no HIP, não se concretizou uma política generalizada e 

sistemática de avaliação de desempenho, que permitisse o reconhecimento dos resultados 

obtidos, consequentemente a qualidade dos cuidados prestados pode estar aquém das suas 

capacidades, visto não existir uma avaliação de desempenho específica e relativa com 

aperfeiçoamento dos critérios de avaliação (CAHSA, 2006). 

 

 Meritocracia  

A definição de um novo enquadramento funcional e remuneratório para os 

profissionais de saúde, de forma a que se introduza risco de actividade e se preconize um 

pagamento em função do seu desempenho, determina o aparecimento de mecanismos 

competitivos, no sector da saúde, de modo a que se criem incentivos para um 

comportamento eficiente dos serviços (Miguel e Costa, 1997). Pretende-se, com a 

atribuição de incentivos, premiar o mérito do desempenho diferenciado e integrar um 

regulamento de atribuição de incentivos baseado na medição efectiva do nível de 

cumprimento dos objectivos discutidos com cada unidade hospitalar, cada serviço e 

também cada profissional (Ribeiro, 2004). 

Promover o desenvolvimento célere dos colaboradores, instituindo políticas de 

meritocracia e de responsabilização por resultados, apostando simultaneamente na 

qualificação profissional prende-se como sendo um dos objectivos estratégicos da rede SA. 

Torna-se imperioso introduzir no sistema uma lógica de gestão com uma natureza 

empresarial reforçada, adaptada necessariamente às especificidades do sector, que se 

traduza em responsabilizar os gestores aos diferentes níveis da organização pelos 

resultados (Unidade de Missão, 2005). 
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Ao mencionar a palavra meritocracia quatro das cinco entrevistadas expõem a sua 

opinião. B, C, D, e E concordaram num ponto, sendo o termo incentivo uma presença 

constante no discurso, como se pode constatar: B “…mesmo a gestão que se proponha por 

incentivos…está em stand-by”; C “…concretamente acho que não nos dão nada (…) se 

houvesse um incentivo”; D “…incentivos…que acabou por nunca se fazer” e por fim, E 

“…a dar incentivo por mérito, não”. 

Denotou-se também uma certa desmotivação e descontentamento por parte dos 

profissionais, devido à não existência de incentivos, como podemos confirmar com as 

afirmações de C e D, respectivamente: “…para isto manter-se precisam de algum estímulo 

(…) as pessoas pudessem sentir-se mais aliciadas…” e “…não houve incentivo nenhum, 

não houve motivação nenhuma”. Constatámos, ainda, que existe uma frustração decorrente 

da não atribuição de incentivos, tendo provocado uma grande desmotivação no seio 

hospitalar, pois a meritocracia como parte integrante dos objectivos estratégicos da rede 

SA, consequentemente da instituição, neste momento encontra-se “congelada”. No mesmo 

sentido, Campos (2003) refere que os incentivos ao bom desempenho só podem funcionar 

se existir um sistema de informação apurado e atempado que permita que o prémio ou 

recompensa surjam próximos da conduta que os gerou, e não deles distanciados de modo a 

perderem influência nas condutas futuras. 

Este tipo de situação também foi verificado pelo estudo realizado pela CAHSA 

(2006), quando esta admite que ocorreram erros graves nas políticas de recursos humanos 

com uma “falsa partida” na atribuição de incentivos, que permitam o reconhecimento dos 

resultados obtidos e contribuam para a motivação dos profissionais, gerando uma 

frustração evidente nos quadros dos hospitais. 

 

 Eficiência económico-operacional 

Independente da forma como está organizado, qualquer sistema de saúde visa atingir, 

entre outros: eficácia, utilizando as técnicas médicas adequadas, de forma a satisfazer as 

necessidades individuais dos utentes, com a garantia da melhoria do nível de saúde da 

população e eficiência, garantindo a prestação de cuidados com a melhor utilização 

possível dos recursos existentes. 

Assim, as medidas de contenção de custos aparecem sempre no centro das 

preocupações e a intenção essencial das reformas em curso é descortinar soluções que, 
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respeitando valores básicos, introduzam mais racionalidade e eficiência nos sistemas de 

saúde. Embora se aponte de forma imediata e fácil para a escassez de recursos financeiros, 

como a principal causa para a situação financeira e de insatisfação generalizada, Miguel e 

Costa (1997) indicam que é sobretudo devido à falta de racionalidade e de eficiência que 

os problemas existem no sector. 

Os hospitais empresarializados romperam com o preconceito de que não é possível 

fazer mudanças na saúde, mobilizando todos os agentes em sentido convergente e 

conquistando ganhos em eficiência num curto intervalo de tempo, convertendo-se num 

poderoso catalizador da reforma estrutural do sector hospitalar português e um incubador 

de novas ideias e experiências (Ribeiro, 2004). Pretendeu-se, ainda, maximizar a eficiência 

económica e operacional das unidades da rede, através de uma utilização racional dos 

recursos que a esta forem afectos e da promoção de fontes de receita e financiamento 

adicionais (Unidade de Missão, 2005). 

Sendo este um dos objectivos estratégicos, inserido na visão da rede SA, constatámos 

que foi onde se presenciou um menor à vontade para a sua discussão. Não sabemos se por 

desconhecerem a realidade em que se inserem ou por não encontrarem alterações 

susceptíveis de serem registadas. C e D, a nível económico, frisam a contenção dos custos, 

respectivamente: “há maior controlo dos custos (…) as pessoas estão mais sensibilizadas 

para os custos” e “Agora nunca há dinheiro.” Relativamente à eficiência operacional, A faz 

referência que “coisas básicas e fundamentais não existem”, reportando-se para os recursos 

físicos. Por outro lado C admite que “…os médicos foram mais sensibilizados para os 

critérios de internamento”, enquanto que D crê que “…nas cirurgias tem mais 

produtividade. Dão altas precoces”. 

A falta de informação registada pelos nossos entrevistados contradiz os resultados 

obtidos pela CAHSA (2006), que nos indica que os Hospitais SA conseguiram melhorias 

de eficiência, com aumentos de produção superiores aos aumentos dos custos, sem 

prejudicar os níveis de qualidade e o acesso aos cuidados. Concretamente, no HIP, 

comparando o período de 2003 e 2004, houve um aumento dos custos em 9%, embora 

tenha sido compensado por um aumento dos proveitos em 10% (Hospitais SA, 2005), o 

que nos revela, afinal, que o novo modelo empresarial não contribuiu para uma diminuição 

dos custos, comparativamente com o aumento da produção hospitalar. 
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Terminamos este ponto, relembrando que só é possível assegurar o nivelamento dos 

Hospitais SA, através da promoção de programas de melhoria da eficiência operacional e, 

por outro lado, só se pode contribuir de forma determinante para o equilíbrio económico-

financeiro das unidades, através de uma monitorização contínua do desempenho dos 

mesmos. Como percepcionámos, os entrevistados evidenciaram um conhecimento relativo 

sobre este objectivo, em particular, o que divulga a não existência de programas de 

melhoria de eficiência, nem monitorização do desempenho do HIP, ou seja, os gestores 

ainda não desenvolveram estratégias no sentido de verificar se os gastos efectuados 

correspondem a resultados positivos para a saúde e bem-estar das populações dentro dos 

compromissos custo-eficácia definidos, colocando em questão a eficácia e eficiência, do 

HIP, como objectivos a alcançar. 

 

3.3. IMPACTO DO MODELO SA 

 

Em Portugal a situação da grande maioria dos hospitais públicos caracteriza-se como 

sendo pesadamente ineficiente, com baixa produtividade, reduzida responsabilidade social, 

excesso e desajustamento de oferta, procura fortemente induzida, orientada e controlada 

por prestadores, elevado ritmo de crescimento dos encargos anuais em despesa corrente, 

qualidade nem sempre satisfatória e direcções de qualidade desigual, flutuando ao sabor da 

conjuntura política (Campos, 2000). Sabemos que a Reforma do Sistema de Saúde 

Português apresenta-se como indispensável e inevitável, para que se torne financeiramente 

sustentável, sem quebra de qualidade e sem que sejam afectados valores como a equidade e 

a universalidade. Então, com este item pretendemos conhecer quais os resultados obtidos 

com a implementação do Modelo SA, em concreto no campo: da produtividade, da 

qualidade, do equilíbrio resultados/ qualidade e na relação tempo/ efeitos concretos. 

 

 Produtividade 

A Saúde encontra-se doente e especialistas do sector apresentam o diagnóstico 

constituído por quatro aspectos fundamentais: problemas de eficiência na afectação de 

recursos, falta de produtividade sistémica, despesa pública a crescer a ritmos 

incomportáveis para o país e uma crescente insatisfação dos utentes pelos níveis de 

serviços prestados. Antunes (2000) refere ainda que o facto com que se tolera a prática 
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privada a profissionais do sector público, mesmo em funções de chefia superior ou 

intermédia, gera conflitos de interesses que quase sempre se saldam em perdas de 

produtividade no hospital público. Assim, com o processo de empresarialização hospitalar 

inseriu-se uma política de modernização e revitalização do SNS, pressupondo a adopção 

por parte das novas unidades, uma gestão inovadora com carácter empresarial orientada 

para a satisfação do utente. Um objectivo da Reforma da Saúde aponta para o aumento da 

produtividade - a realização de todas as cirurgias em tempo clinicamente razoável, 

sugerindo ainda parcerias público privadas com partilha de risco e incentivos à 

produtividade (Unidade de Missão, 2005). 

Antes de mais, pensamos ser peremptório referir que as entrevistas realizadas não 

englobaram os serviços de cirurgias e urgências - o estudo foi aplicado em serviços 

previamente indicados pela enfermeira directora - embora tenhamos consciência de que os 

mesmos são uma referência constante, em estudos por nós consultados, quando se analisa a 

produtividade hospitalar. 

Numa análise inicial dos dados obtidos, relativamente à categoria de produtividade, 

verificámos que os entrevistados têm presente a necessidade em aumentar a produtividade, 

pois é um dos principais objectivos do modelo empresarial. Obtivemos respostas 

ambíguas, na medida em que: para algumas não foi registada uma diferença substancial, 

enquanto que para outras houve um aumento de produtividade significativo. De referir que 

este aumento registou-se, de forma significativa, no Hospital de Dia (valência do hospital 

onde se prestam cuidados ambulatorizados, sem necessidade de internamento) - “…nível 

do Hospital de Dia houve muito acréscimo” (B) e a outra referência pertence a um membro 

do conselho de administração, que afirma sem hesitações que “houve um aumento de 

produtividade” (E), sem especificar os serviços onde se verificou. 

Inversamente, nas consultas externas apurámos que as listas de espera não 

diminuíram, houve sim “…algum aumento sobretudo de melhor ocupação…dos espaços 

dos gabinetes (…) Tomara até termos mais gabinetes” (A), isto é, operou um melhor 

aproveitamento dos recursos físicos disponíveis, enquanto que a nível do internamento não 

foi observável nenhum aumento significativo, embora “…as pessoas estejam muito mais 

sensibilizadas para esse objectivo” (C). 

Reportando-nos ao estudo elaborado pelos Hospitais SA (2005) - Acompanhamento e 

Avaliação dos Hospitais SA 2003/2004 - verificámos, no HIP, que, no internamento, não 
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existiram diferenças significativas geradas pela transformação e a taxa de ocupação 

também não registou mudanças substanciais, embora se verificasse uma redução média do 

internamento face ao período homólogo de 2003, corroborando o que foi referido por C e 

D, sendo que D valida o que foi pronunciado por C quando refere “Ainda não se 

notou…quer dizer se formos a dados concretos eu não sei” e apresenta algumas reservas 

relativamente ao objectivo pretendido, pois “…ainda não se viu nada se de facto esta 

produtividade vai ser alcançada, se não”. Relativamente às consultas externas houve um 

acréscimo adicional de 19,4%, comparativamente com o ano de 2003, contrariando o que 

nos afirmou A “não há assim uma diferença substancial”, de notar que A, aquando da 

entrevista, encontrava-se em funções de gestão há relativamente pouco tempo, portanto 

fica por esclarecer se a sua opinião se pode generalizar ou se apenas se refere ao período 

em que se encontrava no cargo. Por fim, no Hospital de Dia foi gerada uma produção 

adicional, superior a 212,6%, o que vai de encontro à opinião de B. 

Também o estudo apresentado pelo CAHSA (2006) demonstra que não existem 

mudanças substanciais na taxa de ocupação dos hospitais, embora a demora média de 

internamento se tenha reduzido em 0,38 dias comparando com a generalidade dos SPA e 

que existe um acréscimo na saída do número de doentes, gerada pela mesma 

transformação, originando assim uma produção adicional de 6%. O mesmo estudo regista a 

existência de um crescimento claro no tempo das consultas externas, num total acumulado 

de 25% e um acréscimo de 13% de produção do Hospital de Dia em comparação com a 

generalidade dos SPA. E ainda, que de uma maneira geral existe uma divergência na 

evolução dos custos e produção dos vários Hospitais SA, mostrando falhas nas políticas 

concebidas para assegurar a recuperação dos menos eficientes e que existe pouca 

sensibilidade para a efectiva redução de consumos, pois os níveis de eficiência mais altos 

são utilizados para produzir mais e quase nunca para produzir o mesmo com menos custos, 

quando nem sempre os níveis iniciais de produção são deficitários. 

Assim, tudo aponta para a presença de um aumento de produtividade, onde o HIP se 

encontra entre os dez melhores hospitais (Hospitais SA, 2005), mas de modo algum este 

aumento se pode generalizar à globalidade hospitalar, é sim específica de alguns serviços, 

nomeadamente do Hospital de Dia, ficando por clarificar a situação das consultas externas. 

Relativamente à situação dos internamentos, onde a produtividade não foi registada como 

seria o desejável, fica por esclarecer quais as razões para o sucedido. Será uma questão de 
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sensibilização, como afirma C, mesmo sabendo que já decorreram cinco anos desde a 

implementação do modelo empresarial, ou seja, os profissionais já deveriam estar 

despertos para esse aspecto. Ou então poderá estar ligado à especificidade dos serviços, 

sendo mais fácil apresentar resultados concretos e sensibilizar os profissionais quando se 

trata da prestação de cuidados ambulatórios, onde o doente não necessita de permanecer 

internado, precisando apenas de permanecer no hospital por algumas horas. 

 

 Qualidade 

Reformar o Sistema de Saúde para o tornar financeiramente sustentável sem quebra 

de qualidade e sem que sejam afectados valores como a equidade e a universalidade, 

continua a ser, nos países europeus e um pouco por todo o mundo, uma tarefa difícil para 

os governos, seja qual for a sua orientação ideológica e a sua concepção macroeconómica. 

Todavia, as preocupações com a qualidade encontram eco difícil, pois o controlo dos 

gastos por consenso é praticamente impossível. As preocupações de racionalização não 

podem colocar em causa a missão de qualquer sistema de saúde, isto é, as medidas de 

controlo de custos terão de ser articulados com políticas que garantam a qualidade dos 

cuidados prestados (Mossialos e Le Grand, 1999). A qualidade dos cuidados de saúde, nos 

nosso dias, não pode ser encarada como matéria subjectiva, mas sim como uma dimensão 

de crucial importância introduzindo elementos de apreciação objectiva para os 

consumidores e para os financiadores, quanto à eficácia, à eficiência e à aceitação dos 

cuidados prestados. 

É de extrema relevância o papel de crescente relevo dos profissionais e gestores, na 

defesa e na promoção de medidas que harmonizem custos baixos com garantia de 

qualidade, tendo sempre presente que as decisões de gestão podem ter enorme impacto na 

qualidade clínica do acto, seja pela disponibilidade de recursos, seja pela organização dos 

serviços prestadores (Ribeiro, 2004). É ainda, necessária a existência de condições 

essenciais ao êxito de uma aplicação efectiva do modelo empresarial, entre as quais um 

sistema de financiamento da produção equitativo, dirigido à eficiência e qualidade e à 

inovação dos cuidados (Varanda, 2004). Consequentemente, a acreditação surge como 

projecto número um de mudança, envolvendo toda a estrutura dos cuidados e os 

respectivos processos e resultados, tendo em vista a abordagem da qualidade a longo 
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prazo, objectivo que passou a relevar também para a avaliação de desempenho das próprias 

equipas de gestão dos hospitais. 

Através das respostas obtidas, constatámos que ao enunciar a palavra qualidade, a 

primeira preocupação é referir o processo de acreditação, mas que no momento se 

encontrava pendente. Percebemos que permaneceu a preocupação com a qualidade dos 

cuidados prestados e uma consequente melhoria dos mesmos, aquando da implementação 

do modelo empresarial. Contudo, em serviços onde o aumento de produtividade foi 

significativo constatámos que a qualidade é um ponto relativo, como nos refere B “…dá-se 

prioridades e não se dava” e “…viradas para as questões de tratamento em si…e pouco 

mais”, não coloca em causa a qualidade do acto praticado, mas expõe que o nível do 

serviço não seja o mais adequado, ou seja, refere a necessidade de mais recursos para que 

haja uma maior qualidade; contrariamente D afirma que “…não sou apologista de mais 

recursos humanos melhores cuidados”. 

Também existiu a referência a um acréscimo aquando da implementação do modelo, 

mas no momento isso não se verificava, ficando por esclarecer se se deve ao facto de o 

processo de acreditação estar suspenso, na altura em que as entrevistas foram realizadas. E 

de acordo com B “há serviços que aumentaram, mas também há outros que diminuíram” e 

continua com “…sentiu-se uma melhoria, neste momento…há um decréscimo”, isto é, o 

alcance de objectivos de produção elevados pode prejudicar alguns dos aspectos 

relacionados com o atendimento dos utentes e ainda, pode existir pouca sensibilidade de 

uma parte dos gestores para os aspectos da qualidade (CAHSA, 2006). 

Denotámos que o processo de acreditação é bastante valorizado pela instituição e 

existe um desejo para que continue, para que seja possível a sua aplicação, embora existam 

contradições, na medida em que permanece a vontade em continuar com o projecto, mas 

ainda não existem dados relativos à qualidade, como nos confirma C “estamos a entrar no 

caminho de mais alguma qualidade, mas não temos dados estatísticos” e E “indicadores de 

qualidade não foram construídos…”, ou seja, ainda não se encontrava em vigor um sistema 

de avaliação da qualidade, baseado em critérios e padrões e, não foi visível a aplicação do 

ciclo de melhoria contínua, nem a utilização das ferramentas da qualidade (CAHSA, 

2006). 

Como foi referido, anteriormente, o processo de acreditação surgiu também como um 

instrumento de avaliação de desempenho dos próprios gestores, logo, devido à situação em 
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que o mesmo se deparava, constatou-se falta de regularidade de uma avaliação, 

consequentemente da qualidade percepcionada. 

Em síntese, a qualidade constitui-se, desde logo, como um instrumento indispensável 

à actual gestão das organizações, pela identificação das áreas de custos decrescentes, 

redução de erros, redução da repetição das tarefas, satisfação dos profissionais e dos 

utentes, em suma, para uma gestão mais racional, permitindo ainda, julgar a produtividade 

e a eficiência e afectar recursos de uma forma mais eficiente. Porém a aplicabilidade deste 

instrumento no HIP encontrava-se aquém das suas potencialidades, como podemos 

constatar, ou seja, a gestão praticada podia ser deficiente, visto não utilizar todos os 

mecanismos disponíveis e pelo facto de um processo vital para a melhoria da qualidade dos 

cuidados prestados permanecer suspenso. 

 

 Equilíbrio resultados/ qualidade 

Os resultados negativos de um processo não regulado na saúde já se observaram, 

quer na área do financiamento, quer na área da prestação, inversamente são conhecidos 

bons resultados das iniciativas da regulação (ex.: Reino Unido) associados ao processo de 

separação entre as entidades pagadoras e prestadoras, da criação dos hospitais-empresa ou 

do papel dos médicos como gestores financeiros dos cuidados. 

Esta nova situação obrigou o Estado a reforçar o seu papel na condução do sector, 

reforçando a sofisticação ou complexidade da sua intervenção (Simões, 2004). Quando 

questionadas acerca da preocupação do modelo empresarial em obter resultados em 

detrimento da qualidade verificámos a não existência de ideias concretas e precisas sobre o 

tema, com a excepção de E ao referir que “…é fundamental que não haja a desnatação…”, 

isto é, o impacto da empresarialização pode ficar limitado se não for enquadrado por uma 

efectiva regulação do Estado, que evite a segmentação do mercado na procura de nichos 

lucrativos por parte dos gestores, ou mais genericamente, para evitar as falhas do mercado 

(Chinitz, 2002). 

B admite que “…vai havendo alguma preocupação”, embora não especificasse, 

enquanto C remete a questão para a administração. Por outro lado, D menciona que “tudo 

o que se completou ou que se está a completar agora estava iniciado”, referindo-se à falta 

de investimento na qualidade dos cuidados a prestar, após a implementação do modelo 

empresarial. 
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A pouca sensibilidade por parte de alguns dos colaboradores para os aspectos da 

qualidade e a falta de regularidade da avaliação independente da qualidade percebida, são 

dois dos aspectos referenciados pela CAHSA (2006) relativamente à política da qualidade 

praticada nos SA, que de algum modo podem estar influenciados pelo alcance dos 

objectivos de produção elevados, estando o HIP, pelo o que as entrevistadas relatam, 

inserido neste leque. 

 

 Relação tempo/ efeitos concretos 

De referir que três dos cinco enfermeiros consideraram o percurso relativamente 

curto para conseguirem tirar ilações relativamente ao impacto do modelo empresarial. C 

frisa que ainda se encontram “…mais numa fase de sensibilização”, enquanto que D refere 

que “ainda não se nota grandes alterações”, tal como B que reforça com “...o espaço de 

tempo ainda é curto”. Tendo em conta de que a rede SA se apresentou como um processo 

revolucionário no panorama da saúde em Portugal, e sabendo que as mudanças costumam 

ser lentas e morosas, principalmente no que respeita à saúde, não entendemos como é que 

decorrido um espaço temporal relativamente expressivo, ainda não se verificaram 

alterações significativas, passíveis de serem relatadas.  
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4. CONCLUSÃO 

 

 

Os sucessivos governos procuraram desenvolver iniciativas reformistas na saúde, 

tendo em vista conferir maior eficiência, autonomia, responsabilidade às unidades 

hospitalares e diminuir a burocracia, com o propósito mais amplo de melhorar o 

desempenho do universo dos hospitais públicos, quer na óptica da obtenção de ganhos 

acrescidos de saúde, quer na perspectiva da melhor utilização dos fundos atribuídos ao 

sector, controlando o crescimento dos gastos públicos. Face ao nível da despesa da saúde 

no país, à dimensão do parque hospitalar e à insatisfação perante alguns dos seus 

resultados, é natural que se tenha gerado o consenso suficiente e o momentum para, em 

plena crise económica e financeira, se empreender uma reforma amadurecida ao longo dos 

anos, resultado de uma lenta evolução, com base em preocupações comuns, a diversos 

governos e legisladores. 

Entendemos, assim, a empresarialização como um processo sem retorno no contexto 

dos tempos actuais, embora tenhamos consciência que o modelo pode evoluir, o universo 

empresarial pode ser sujeito a ampliação ou retracções pontuais e o modelo de orientação, 

coordenação e acompanhamento ser alterado. Sabemos, que todos estes e outros passos 

evolutivos podem acontecer, como já foi verificado em 2006 com a passagem de SA para 

EPE. 

O êxito da empresarialização hospitalar, no nosso ponto de vista, estará sempre 

directamente relacionado com o êxito da gestão, condicionada por condições internas e 

externas, as quais, em última análise, dependem da capacidade da sociedade portuguesa de 

reunir condições, que permitam ao novo modelo dar resposta aos objectivos e exigências 

para que foi desenhado. Por outro lado, também somos da opinião de que com uma rede 

pública de hospitais, a forma mais inteligente de actuar, sobre ela, é através de mecanismos 

de regulação, estimulando alguma concorrência interna, tal como acontece com as 

unidades privadas. 

Tomando todos os aspectos relevantes em consideração, nomeadamente a história das 

diversas tentativas de reforma gradual, no sector hospitalar, a empresarialização hospitalar 

afigura-se neste momento, e à luz da informação disponível, como tendo sido um caminho 

possível para induzir modificações substanciais no modo de funcionamento dos hospitais 
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portugueses. A dimensão dos ganhos de eficiência obtidos, bem como a fonte desses 

ganhos (redução de ineficiência pura, capacidade em obter melhores preços para os 

factores produtivos usados, aproveitamento de economias de escala), não são ainda 

cabalmente conhecidos, havendo uma disputa quanto à sua real dimensão. 

Relativamente aos resultados obtidos, no nosso estudo, parece-nos importante 

evidenciar as principais conclusões a que chegámos onde, seguidamente, faremos a sua 

apresentação sintética. As conclusões extraídas emergem da análise e interpretação dos 

dados, dos objectivos propostos e do enquadramento teórico estruturante da pesquisa. 

Sentimos necessidade de alertar para o facto dos dados obtidos não poderem ser 

extrapolados para todos os Hospitais SA, mas podem ser aplicados no contexto do trabalho 

em que a investigação foi realizada. No que diz respeito à metodologia utilizada, 

entendemos ter sido adequada ao tipo de estudo. 

Parece-nos que, de facto, houve um aumento de produtividade, onde o HIP, em 2004, 

se encontra entre os dez melhores hospitais, mas de modo algum se pode generalizar à sua 

globalidade hospitalar, e sim específica de alguns serviços, nomeadamente do Hospital de 

Dia. Nos internamentos, a produtividade não foi registada como seria o desejável, pelo 

menos nos serviços a que tivemos acesso. 

Conseguimos perceber que houve uma preocupação com a qualidade dos cuidados 

prestados e uma consequente melhoria dos mesmos, aquando a implementação do modelo 

empresarial. Posteriormente, a não aplicabilidade do processo de acreditação leva-nos a 

concluir que a gestão praticada poderá ser deficiente, pois não emprega todos os 

mecanismos disponíveis - sendo a qualidade um instrumento indispensável à actual gestão 

das organizações, o HIP encontra-se aquém das suas potencialidades. 

Constatámos que o conselho de administração do HIP, aquando a implementação do 

modelo empresarial, não envolveu todos os profissionais no processo, na mudança, 

originando desconfiança e resistência, desmotivando os profissionais, fazendo com que os 

mesmos não sentissem a obrigação de colaborarem, por via a atingir os objectivos 

propostos. Também não se concretizou uma política generalizada e sistemática de 

avaliação, que permitisse o reconhecimento dos resultados obtidos, isto é, não existe uma 

avaliação de desempenho específica e relativa, com aperfeiçoamento dos critérios de 

avaliação, ou seja, ocorreram erros graves nas políticas de recursos humanos com uma 

“falsa partida” na atribuição de incentivos, que permitisse o reconhecimento dos resultados 
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obtidos e contribuísse para a motivação dos profissionais, gerando uma frustração evidente 

nos quadros do hospital. 

Entendemos que o SNS necessita de ser revitalizado, e não extinto, através do 

modelo empresarial, em vigor ou de qualquer outro modelo. Ao Estado apenas caberá 

garantir que o modelo a implementar seja avaliado, de forma contínua, e se os objectivos 

propostos estão a ser alcançados e os princípios éticos aceites estão a ser respeitados, 

depois da sociedade civil ter sido completamente informada das vantagens e 

inconvenientes das possíveis soluções.  

Pelo que podemos constatar, não é a filosofia do modelo que se encontra em causa, 

mas sim a sua aplicabilidade, na prática e a necessidade de ser avaliado, continuamente. 

A desvantagem mais assinalada, relativamente à implementação do modelo SA, foi a 

resistência dos profissionais à mudança, devido aos preconceitos relativos à 

empresarialização, associados a uma tradição de desresponsabilização e desconfiança por 

parte dos profissionais. Por outro lado, o não se ter em conta o indispensável período de 

aprendizagem, de modo a obter “resultados positivos” imediatos, também pode ter 

contribuído para o descontentamento da população hospitalar, na mesma medida que a 

criação de expectativas frustradas decorrentes da não atribuição de incentivos provocou 

grande desmotivação. 

Enquanto profissionais de saúde, inseridas na rede hospitalar, consideramos que este 

trabalho constitui um importante contributo para uma reflexão sobre a implementação do 

Modelo SA e todo o processo inerente. Entendemos ser esta uma possibilidade de 

sensibilizar os responsáveis para a ocorrência de determinado tipo de erros, que facilmente 

podem ser evitados e, também focar a sua atenção para aspectos que devem ser valorizados 

e não esquecidos, como é o caso da meritocracia, por exemplo e o contributo de todos os 

profissionais em todo o processo. 

Numa análise final do estudo “A empresarialização dos hospitais e o seu impacto - 

percepção de enfermeiros, a exercer cargos de gestão”, realizado no decurso do Mestrado 

em Gestão Pública na Universidade de Aveiro, reconhecemos, neste trabalho, um 

contributo para a melhor compreensão da área em estudo. Independentemente das 

conclusões que retiramos dos resultados do estudo, que disponibilizamos e cuja aplicação 

poderá vir a ser considerada por quem de direito, consideramos ser relevante uma reflexão 

de todos os profissionais, a exercer cargos de gestão ou não, sobre todo este processo e o 
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que ele implica, tendo sempre em mente que o objectivo final será sempre a excelência da 

qualidade da prestação de cuidados associada a uma gestão do tipo empresarial. 

Ao nível da organização em estudo, importa realçar a colaboração da Enfermeira 

Directora, como membro do Conselho de Administração, bem como dos enfermeiros 

entrevistados. Este aspecto assume particular importância, dado ao momento de 

instabilidade administrativa que decorria no hospital, aquando do momento das entrevistas. 

O desenvolvimento do estudo obedeceu a opções da investigadora que acarretaram 

algumas limitações. A primeira, relativa ao facto de se tratar de um estudo de caso e, como 

tal, os resultados obtidos não poderem ser generalizados a outros hospitais que se 

encontrem na mesma situação; para além disso, os dados podem ser incompletos ou 

dificilmente comparáveis. Outra limitação foi o número de enfermeiros entrevistados, pois 

pensamos, que apesar de existir o risco de depararmos com alguma sobreposição de dados, 

em determinadas questões, poderíamos ter encontrado melhores resultados se tivéssemos 

uma amostra maior. O facto de ter sido a Enfermeira Directora a decidir quais os 

enfermeiros a entrevistar, é considerada outra limitação, na medida em que gostaríamos de 

poder ter tido a possibilidade de entrevistar os enfermeiros dos serviços que mais 

frequentemente são abordados nos estudos por nós consultados, como é o caso das 

cirurgias e da urgência, embora tenhamos entrevistado os enfermeiros de dois serviços 

também muito referenciados, como é o caso do Hospital de Dia e das consultas externas.  

Identificámos, ainda, como limitação o facto de numa primeira abordagem, a outros 

Hospitais SA, o estudo ter-nos sido recusado, pois encontrava-se dirigido a profissionais de 

saúde, em geral, a exercer cargos de gestão, sendo a nossa intenção entrevistar, também, os 

administradores do conselho de administração. O nosso pedido foi recusado por duas 

vezes, em duas instituições diferentes, embora previamente tenham demonstrado 

disponibilidade, antes de conhecerem a quem o estudo se dirigia. Quando remetemos o 

nosso pedido ao HIP, especificámos que as entrevistas apenas se destinavam a enfermeiros 

a exercer cargos de gestão, tendo o pedido sido deferido. 

Face aos resultados obtidos, pensamos que os objectivos do trabalho foram, 

globalmente, atingidos. Resta-nos desejar que a implementação do modelo empresarial, em 

outros hospitais, possa beneficiar, de alguma forma, das orientações preconizadas e 

também tenha presente as falhas ocorridas, não só para que este estudo tenha a utilidade 
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desejada, como também, para que desta forma, a empresarialização contribua, 

efectivamente, para os objectivos a que inicialmente se propôs.  

No momento em que as mudanças na gestão hospitalar voltam ao debate público, o 

que se saúda e incentiva, deseja-se que este esforço não se traduza em mais uma 

oportunidade perdida. Pensamos que o essencial será cuidar do reforço da capacidade 

reguladora dos organismos centrais e regionais para que não aconteça que se mude apenas 

alguma coisa, ficando tudo na mesma. 

Para terminar gostaríamos de nos referir às possíveis investigações futuras, no 

domínio da empresarialização hospitalar. Sendo esta uma área tão vasta e recente, 

consideramos que é imenso o potencial de investigação. No entanto, parece-nos 

fundamental desenvolver um estudo em que seja possível percepcionar, globalmente, a 

aplicabilidade do modelo empresarial em toda a rede hospitalar e o seu impacto, e 

simultaneamente realizar um estudo à população, frequentadora de hospitais, para perceber 

quais as alterações percepcionadas. 
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Anexo 1 
Pedido de autorização para a recolha dos dados, dirigido ao 

Presidente do Conselho de Administração da instituição que 

colaborou no estudo 
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Sara Cristina Ramos Godinho, Enfermeira do Centro Hospitalar de Coimbra, a 

frequentar o Mestrado em Gestão Pública, no Departamento de Ciências Sociais, Jurídicas 

e Políticas, da Universidade de Aveiro, sob orientação da Prof. Dra. Cláudia Sarrico, e 

fazendo parte do plano de estudos a realização de uma dissertação original, cuja opção 

incidiu sobre “O impacto do Modelo SA nos hospitais”, vem por este meio solicitar a 

Vossa Excelência se digne a autorizar a aplicação de um instrumento de colheita de dados 

(entrevista), a profissionais que exerçam cargos de gestão na instituição, nomeadamente ao 

Enfermeiro Director e a Enfermeiros Chefes, sendo no total cinco a seis entrevistas a 

realizar. 

Prevejo que a recolha de dados seja efectuada durante o mês de Março de 2006, de 

acordo com a disponibilidade dos entrevistados. 

Informo que será mantida a confidencialidade das respostas, disponibilizando-se os 

resultados da investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 

Tml: 965465124 

E-mail: a32396@alunos.csjp.ua.pt 

Residência: Rua dos Godinhos, n.4. Santo Amaro da Boiça, 3090-490 Maiorca 

 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho de 

Administração do Hospital Infante D. Pedro 

 

Grata pela colaboração, apresenta-se a V.Exa 

os melhores cumprimentos. 

 

_____________________________ 

Coimbra, 6 de Dezembro de 2005 
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Anexo 2 
Instrumento de colheita de dados 
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GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

� O modelo empresarial aplicado a hospitais públicos surge como uma tentativa de 

alcançar uma maior eficiência e eficácia nos cuidados prestados ao cidadão. Como 

profissional de saúde a exercer um cargo de gestão considera que o objectivo primordial 

foi alcançado, isto é, houve de facto um aumento de produtividade sem reduzir a qualidade 

dos cuidados prestados? 

 

� Para que haja uma aplicação efectiva do modelo empresarial é necessária a 

existência de condições, entre as quais o envolvimento dos profissionais em todo o 

processo. Qual o contributo dos mesmos para a implementação deste modelo no HIP? 

 

� Vários autores defendem que o anterior modelo de gestão apresentava 

consequências negativas para os cidadãos, profissionais e sistema de saúde, pois tornara-se 

burocrático, consequentemente lento e corporativista. Considera que o novo modelo lhe 

proporciona uma maior autonomia e agilidade dentro da própria instituição? 

 

� Houve uma discussão pública com todos os profissionais, a nível hospitalar, sobre o 

modelo a implementar, incluindo: objectivos, efeitos a curto e a longo prazo e o nível de 

participação exigido? 

 

� São vários os objectivos que fomentaram esta nova cultura de gestão em todos os 

profissionais e unidades, entre as quais: desenvolvimento profissional e meritocracia; 

eficiência operacional e económica-financeira; serviço ao utente e qualidade de prestação. 

Até que ponto estes objectivos foram alcançados após a implementação do novo modelo? 

Terão sido os mais adequados, tendo em conta a realidade portuguesa? Com que 

obstáculos se depararam e como os conseguiram contornar? 

 

� A reforma da saúde em Portugal apresenta-se como indispensável e inevitável, 

aspirando um entendimento entre a qualidade dos serviços, a economia dos recursos e a 
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satisfação de utilizadores e prestadores. Considera a empresarialização hospitalar a solução 

ideal para atingir este equilíbrio? 

 

� Fundado numa lógica de administração pública prestadora, o SNS, de acordo com 

alguns autores, tem-se revelado avesso a processos de mudança e modernização. É essa a 

sua opinião, isto é, será que com a empresarialização estamos a promover o fim do SNS? 

 

� O impacto da empresarialização pode ficar limitado se não for enquadrado por uma 

efectiva regulação do Estado, que evite a segmentação do mercado na procura de nichos 

lucrativos por parte dos gestores. De que forma é que o HIP assegura o equilíbrio entre a 

preocupação com os resultados financeiros e a qualidade dos cuidados prestados? 

 

� Após quatro anos desde a sua implementação, será que nos pode enumerar algumas 

vantagens e desvantagens na sua aplicabilidade? Sente-se capaz de sugerir algumas 

alterações ao modelo, que ache pertinentes, de modo a melhorar a sua aplicação? 

 

� Ponderando as vantagens e desvantagens considera que o modelo, globalmente, é 

adequado à nossa realidade e será de manter? 
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Anexo 3 
Transcrição das entrevistas 
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Enfermeira A 

Data: 19 de Janeiro de 2007 

Duração: 22minutos 

 

O modelo empresarial aplicado a hospitais públicos surge como uma tentativa de 

alcançar uma maior eficiência e eficácia nos cuidados prestados ao cidadão. Como 

profissional de saúde a exercer um cargo de gestão considera que este objectivo foi 

alcançado, isto é, houve de facto um aumento de produtividade sem reduzir a qualidade 

dos cuidados prestados? 

Penso que até ao momento não há assim uma diferença substancial, em termos de 

produtividade e se calhar também não, em termos de prestação de cuidados nos 

internamentos talvez tenha havido alguma alteração, aqui a nível de consulta externa nem 

por isso. 

Não houve um aumento de consultas externas? 

Tem havido, tem havido algum aumento sobretudo de melhor ocupação, digamos 

assim, dos espaços dos gabinetes. Tínhamos muitos tempos sem serem ocupados com 

consultas, neste momento… Tomara até termos mais gabinetes para conseguir dar resposta 

a tudo. 

Para que haja uma aplicação efectiva do modelo empresarial é necessária a 

existência de condições entre as quais o envolvimento de todos os profissionais, neste 

caso a enfermagem. Qual o contributo que os enfermeiros tiveram para a 

implementação deste modelo aqui no hospital? Foi-vos pedida alguma colaboração, a 

nível de enfermagem? 

Não, não que eu saiba, também estou de responsável aqui no serviço há muito pouco 

tempo. Mas que eu saiba não, não houve assim e penso que também não haverá grande 

impacto a nível aqui do hospital porque ainda temos muito pessoal do quadro, não é. 

Portanto, porque se continua a trabalhar com o modelo antigo de funcionário público, 

digamos assim. E, portanto apesar de ser pedida mais produtividade e realmente sentir-se 

alguma coisa, as listas de espera não reduziram assim tão substancialmente como isso, 

como seria de esperar. E aqui também a nível de… 

Mas não vos foi pedida uma opinião sobre a implementação? 

Não, não que eu saiba não, pelo menos que eu possa garantir não. 
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Vários autores defendem que o anterior modelo apresentava consequências 

negativas para os cidadãos, profissionais e sistema de saúde, pois era burocrático lento e 

corporativista. Considera que este novo modelo lhe proporciona uma maior autonomia e 

agilidade dentro da própria instituição? 

Não notei assim uma diferença substancial, não. Não, não notei uma diferença muito 

grande. As coisas, basicamente estão a funcionar da mesma forma. 

Era para saber, acha embora o modelo tenha mudado aparentemente este hospital 

está a funcionar como quando estava antigamente? 

Sim em termos de burocracia, o sistema de marcação de consultas, continua a ser o 

mesmo, continua a ser a credencial também do médico de família, os pedidos de consulta 

intra hospitalar, portanto essa parte burocrática, continua a ser a mesma. Não é comum 

uma clínica privada, por exemplo, que a pessoa dirige-se à clínica e marca consulta para 

um determinado médico. Está-me a entender? Portanto continua haver essa burocracia toda 

ser o médico de família, a pessoa tem que ir ao médico de família, o médico de família é 

que decide que precisa de enviar para o hospital, faz a credencial e envia para o hospital ou 

então aqui a nível interno o doente que vem para o internamento, o internamento acha que 

deve ser mantido um seguimento a nível de consulta externa e portanto envia para a 

consulta externa com o papelinho para fazer a marcação da consulta ou então faz 

directamente quando é dentro da própria especialidade, faz a marcação lá em cima. Mas 

isso já se fazia antigamente. Ou o doente que vem à urgência e o médico que o vê na 

urgência acha que deve ser seguido em consulta e encaminha-o para aqui. Portanto essa 

parte burocrática continua toda igual. 

Houve alguma discussão convosco, a nível de enfermagem, a nível de objectivos, 

efeitos a curto e a longo prazo? Não vos foi informado… 

Que eu saiba não. 

São vários os objectivos que fomentaram esta nova cultura, entre os quais: 

desenvolvimento profissional e meritocracia, eficiência operacional e económico-

financeira, serviço ao utente e qualidade de prestação. Estes objectivos foram 

alcançados? Houve um desenvolvimento, uma aposta na qualificação, dos profissionais, 

em que ponto é que está a avaliação de desempenho, se premeiam os melhores 

profissionais e tentam responsabilizar… 
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A avaliação de desempenho, em termos de enfermagem, está como estava é a mesma 

coisa. Portanto mantemos o mesmo padrão que tínhamos anteriormente, tínhamos 

relatórios de três em três anos, avaliação anual, portanto essa avaliação que já se fazia 

antes continua a ser feita. Os outros profissionais de saúde, auxiliares penso que também 

administrativos está agora a arrancar aqui no hospital, portanto iniciado o processo o ano 

passado por volta de Abril, penso eu, com entrevistas para apresentação de objectivos, 

portanto as entrevistas de orientação e está agora a fase de auto avaliação e pronto, ainda 

não foi feito um processo completo, está a perceber? Ainda está em curso. 

E a nível na qualidade na prestação e de serviço, serviço ao utente foram 

alcançados estes objectivos? Houve um aumento da qualidade da prestação de cuidados 

ao… 

Para isso tinham que se mudar muitas mentalidades. Há muita coisa a mudar nas 

mentalidades e como lhe digo, ainda estamos a trabalhar muito na mentalidade de 

funcionário público que faz…graças a Deus não são todos assim, mas ainda é muito fazer o 

dia a dia, chegar às três horinhas acabou o turno está a andar, sem muita preocupação se 

ficou alguma coisa por fazer, se há alguma coisa para terminar, se não há, quer dizer ainda 

funciona um bocadinho essa mentalidade. Está, já começa, já começa alguma coisa a 

alterar, mas ainda falta, ainda falta. Ainda temos muito que andar. 

A reforma da saúde em Portugal apresenta-se como indispensável e inevitável, 

aspirando um entendimento entre a qualidade dos serviços, a economia dos recursos e a 

satisfação dos utilizadores. Considera que a empresarialização hospitalar é a solução 

ideal? 

Depois de se conseguirem mudar muitas mentalidades, eu penso que sim! 

Estamos no caminho certo? 

Talvez, talvez estejamos. Eu acho só, eu acho que as mudanças são sempre boas e 

acho que só depois de avaliar uma determinada mudança é que podemos chegar à 

conclusão se realmente aquela mudança foi boa ou há mais algum ajuste a fazer, pronto 

isso é como tudo. Mas eu penso que, eu penso que isso seria, seria bom, é eu penso que é 

uma mudança boa. Agora realmente ainda há muita coisa a mudar, muita coisa mesmo… 

Ainda estaremos no início? 

É ainda estamos muito no início e ainda há muita coisa para fazer. Seria muito bom, 

seria muito bom ser possível, por exemplo ainda não temos aquelas consultas de adultos a 
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funcionar, ainda há aquele tempo de espera, o doente vem, vem à urgência, por exemplo e 

nem todos os doentes que vêm à urgência precisam de cuidados urgentes, não é? Às vezes 

é uma consulta, existiam os SAP´s para isso, que agora estão… e portanto há muita, há 

muitos doentes que estão muito tempo à espera de consultas, muito tempo e que se calhar 

se houvesse outro tipo de marcação mais, menos burocrático se calhar era possível agilizar 

um bocadinho as coisas, não é? Mas, por enquanto ainda não se notou assim uma diferença 

muito substancial. 

E mais alterações, que lhe ocorram que poderemos implementar neste modelo, por 

forma a que ele fique ou que se torne mais perto do ideal? Considera que estamos no 

bom caminho, que estamos num bom caminho? 

Sim estamos no bom caminho, mas penso que o fundamental é mudar muitas 

mentalidades, muitas! 

O problema está nos recursos humanos, não é na parte… 

Também nos recursos físicos também, não é! Nós temos aqui umas instalações, que 

estão…sofreram aqui umas obras, por exemplo aqui a consulta externa este corredor todo, 

este corredor ainda sofreu agora algumas alterações temos aquecimento e não sei que, 

vamos aqui para este corredor a seguir até se assusta, aquilo parece do tempo do século 

XIX. Vai para aquele lado, não consegue andar fardada com a sua fardinha só de 

manguinha curta, porque aquilo é um gelo que é uma coisa por demais. Aqueles gabinetes 

da ponta, os coitadinhos, onde fazem consultas de medicina com pessoas idosas é um 

horror. Ainda bem que as pessoas não têm muitas vezes que se despir, porque se tivessem 

que se despir!!! (…) Às vezes estas coisas básicas e fundamentais não existem. 

Continuando  

Mas não é só aqui, por exemplo ainda ontem é de lei que nas auto estradas, quando 

as auto estradas estão em obras e há troços em obras, que o trânsito se faz só por uma 

faixa, não é, nos dois sentidos, é de lei que seja descontado esse valor, esses km na 

portagem. Não se faz, quem é que reclama isso? 

Ninguém.  

Ninguém reclama isso 

Ninguém reclama! Isso vê-se perto de Santarém, que já está há montes de tempo 

em obras e… 
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Eu lembrei-me disso precisamente, porque vinha de Lisboa e passámos ali um troço 

grande que está em obras. Para além do risco que é o afunilamento de repente, apesar de 

todas as sinalizações e não sei que, eu já um vez me ia espetando a vir aqui de Coimbra, a 

vir de Coimbra ia-me espetando, que não reparei nas sinalizações, vinha completamente 

cansada e quase a dormir, sei lá e não reparei nas sinalizações, e quando dei por ela tinha a 

barreira à minha frente para virar para a outra faixa de rodagem. Para além do risco que é, 

quer dizer é ali uma série de km que uma pessoa vai quase a passo, quando há muito 

trânsito então… e paga-se por uma auto estrada e anda-se mais por uma estrada nacional, 

não é? Mas ninguém reclama por isso. 

Fundado numa lógica de administração pública, o SNS de acordo com alguns 

autores tem-se revelado avesso a processo de mudança e de modernização. É essa a sua 

opinião, será que com a empresarialização estamos a promover o fim do SNS? 

Se calhar estamos, se calhar estamos a promover um bocado isso. Mas também já 

tínhamos chegado à conclusão que o SNS não estava a funcionar bem, não é. Que havia 

muitas falhas, muitas lacunas. Mas se for para melhorar… 

E a solução será terminar com o SNS ou alterá-lo de forma a que ele fique mais 

eficiente? 

Eu penso que o SNS tem que funcionar sempre pelo menos, pelo menos na área da 

prevenção, não é e que o hospital continue com a área curativa. Mas, mas penso que o SNS 

nunca poderá terminar, até porque a nível de comparticipações e essas coisas todas, que 

temos uma população que necessita muito do SNS, não é. Muita gente que depende do 

SNS, temos uma grossa fatia de população que não pode estar seguros de saúde para ser 

assistida nos privados. Portanto o SNS nunca pode acabar. 

E então após estes quatro anos, eu sei que é pouco tempo, será que nos pode 

enumerar algumas vantagens e desvantagens deste modelo? 

É como lhe digo as coisas ainda mudaram tão pouco. Tão pouco, tão pouco (…). 

Pode ser que a nível de internamentos se note mais alguma coisa, aqui a nível de consultas 

não houve assim… Há muito, há muito ainda sobretudo na classe médica, muita 

resistência, muita, muita, muita. Muita resistência sobretudo do que seja mexer muito em 

determinados padrões adquiridos, é muito difícil de mudar. 

Podem alterar-se os tempos de consulta, aumentar os horários dos médicos e essas 

coisas todas, porque por exemplo há aqui especialidades que habitualmente a partir das 
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12,13 horas não os encontra cá, não é. E às 8h30, 9h, 10h não os encontra cá. Foram feitas 

escalas de forma a “obrigá-los” a estarem cá no hospital dentro de um horário mais 

alargado e foram marcados tempos de consultas para os obrigar a estar cá até horas mais 

tardias, mas são capazes de marcar um doente dois doentes por cada tempo de consulta. O 

que é que isso adianta, não é? Não adianta nada! 

Não há nenhum controlo sobre isso? 

É muito complicado, é muito complicado. Falam agora na história do ponto e não sei 

que, já anda tudo aí a rabiar por tudo o quanto é sítio e a inventar desculpas e mais 

desculpas, porque, pronto é como a história que tem que interromper como aqui há tempos 

falavam tinham que interromper uma cirurgia para virem marcar o ponto. Quer dizer aquilo 

é mesmo desculpa de mau pagador! Mas, é o que eu digo há muita mentalidade para 

mudar, muita, muita, muita, muita mentalidade para mudar. E depois as pessoas arranjam 

complicações e, onde, onde não há complicação nenhuma, coisas elementares, simples as 

pessoas arranjam as complicações mais incríveis que imaginar se possa. 

Se quer fazer alguma coisa pelo processo rode um pouquinho melhor, as pessoas 

acabam, empatam põe pedras bem grandes na engrenagem que é para ver se a engrenagem 

não anda. 

Mas acha que da parte da enfermagem também há essa resistência? 

Não tanto, não tanto. Eu penso que a enfermagem deve ser das classes que mais 

adere às mudanças, penso que deve ser das classes que mais adere às mudanças. E mais 

fácil de entenderem as mudanças e aceitarem e arregaçar as mangas e vamos para a frente. 

Penso que a enfermagem é das classes que menos oposição faz às mudanças. 

A nível de pessoal de enfermagem aqui das consultas externas a faixa etária é 

pessoal mais novo? 

Não. 

Não? 

Não. 

Todos do quadro? 

Quase todos, nem todos. Quase todos do quadro. Sabe que aqui a consulta a consulta 

externa, temos alguns elementos que nem sequer pertencem ao quadro ainda e que estão 

ainda em contratos e assim, portanto pessoal novo fresco mas poucos elementos. A grande 

maioria são pessoas que atingiram os cinquenta anos, por exemplo, e que já não fazem 
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turnos ou pessoas que têm problemas de saúde e não podem fazer turnos e que vêm para 

aqui para a consulta. Portanto a grande maioria são pessoas ou faixas etárias mais altas ou 

com problemas de saúde ou com problemas pessoais que dificultam o trabalhar por turnos, 

não é. Os serviços não comportam tanta gente em horário fixo e portanto vêm para aqui 

para a consulta. E depois há aquela coisa, há aqui muita gente próxima da reforma que já 

não estão para se chatear. Mas não é só a nível da enfermagem é a nível de auxiliares 

também. A maior parte das auxiliares aqui estão-se borrifando, desculpe o termo, porque 

não, tão, tão para ir embora, querem lá saber disto para alguma coisa. 

Uma certa parte de comodismo? 

É. 

Então, por último este modelo será de manter, será de continuar? 

Uma vez que ainda nem sequer vimos grandes frutos dele, eu acho que sim. Eu acho 

que sim, para haver uma avaliação. 



15 

Enfermeira B 

Data: 23 de Janeiro de 2007 

Duração: 20 minutos 

 

O modelo empresarial aplicado a hospitais públicos surge como uma tentativa de 

alcançar uma maior eficiência e eficácia nos cuidados prestados ao cidadão. Como 

profissional de saúde a exercer um cargo de gestão considera que este objectivo foi 

alcançado? Isto é, houve de facto em aumento de produtividade sem reduzir a qualidade 

dos cuidados? 

Eu penso que para já o espaço de tempo ainda é curto. Qualquer das maneiras penso 

que numa fase inicial, isso teve impacto e penso que houve melhoria. Até porque estava 

associado também outros padrões, juntou-se em simultaneamente a história da acreditação 

e houve outra preocupação em termos de qualidade. 

À medida que o tempo foi decorrendo, penso que as coisas foram um bocadinho 

alteradas, mesmo a questão da gestão que se proponha por incentivos, por…penso que está 

em stand by e penso que neste momento, de uma maneira geral há serviços que melhoram 

o número de atendimentos e que a qualidade. A qualidade é sempre dúbil com o 

melhorando muito não aumentando o rácio as coisas manterem-se. Mas, em termos de 

números há serviços que aumentaram mas também há outros que diminuíram. 

Neste momento o nosso hospital também está a viver uma situação muito especial 

que é a questão, sabe com certeza, até da comunicação social das demissões em catadupla 

dos directores de serviço e prontos, não é, é do conhecimento público que há serviços que 

nem tinham lista de espera e neste momento têm. Pronto, portanto há um 

descontentamento com este tipo de administração, se é directamente derivado por ser 

empresa empresarial, se é por, prontos, agora tínhamos que fazer um aprofundamento 

mais! Mas eu penso que numa primeira instância sentiu-se uma melhoria, neste momento 

estou convencida de que há um decréscimo, que as pessoas sentem uma desmotivação 

grande. 

E a nível de hospital de dia? 

A nível de HD houve muito acréscimo, houve muito acréscimo. No penúltimo ano, 

por acaso tenho, é só uma questão de eu ir buscar a chave, que tenho aqui na gaveta os 

dados. Em termos de hospital de dia e de oncologia houve um acréscimo no ano de 2005 
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de mais de cinquenta por cento e no ano de 2006 houve um acréscimo em relação a 2005 

ainda de, não sei a percentagem, mas um número bastante, e estamos a falar, por exemplo, 

em vez de ter 1500 tratamentos/ano, sessões de hospitais de dia, passámos para três mil e 

tal e agora aumentámos para três mil e muitos, muito perto dos quatro mil. Mas neste 

momento também há um desencanto e em termos de qualidade faz-se o que é, dá-se 

prioridades e não se dava: fazia-se a história do doente e acolhia-se, fazia-se, e neste 

momento, nem gabinetes para atender, nem espaço, nem…portanto, neste momento 

também há um desencanto. 

E recursos humanos houve um aumento tão grande comparando… 

Não, em percentagem ao número nem pensar. É que nem pensar, por isso é que 

estamos a dar prioridades e não dávamos. Portanto fazia-se o acompanhamento do doente, 

o ensino, tudo aquilo que são funções autónomas da enfermagem, neste momento estamos 

muito viradas para as questões de tratamento em si, que são e pouco mais. De maneira que 

temos que analisar o que é a qualidade, o que é interessante, o que é que não é, mas neste 

momento sinto que a população em geral não será prejudicada, porque o que a população 

quer é legítimo: é ser tratada. Mas aquela qualidade que nós enfermeiros, que entra por 

aquela definição do cuidar, nos interessa e defendemos, começa a ficar aquém. 

Para que haja uma aplicação efectiva do modelo empresarial é necessária a 

existência de condições, entre as quais o envolvimento dos profissionais em todo o 

processo. Qual foi o vosso contributo para a implementação deste modelo, aqui no 

hospital? 

Como sabe isso é um modelo também em cascata, não é, que passa pela planificação 

dos objectivos do próprio hospital, que depois passam pelos objectivos do serviço e depois 

pelos objectivos do pessoal. Portanto, isto correctamente deveria haver uma sincronia, 

depois de definidos os objectivos do hospital devia passar pelas definições dos objectivos 

do serviço e para isso era importante que os directores de serviço se preocupassem com 

estas coisas e se preocupassem em haver umas reuniões, umas avaliações específicas. É 

difícil até porque no nosso caso, o nosso director de serviço é o director da medicina, se eu 

lhe disser que nunca passa aqui parece mentira, mas é verdade. Delegou funções em, em 

um único oncologista que tem estas consultas todas para ver destes doentes para ver. 

Portanto acabamos por ter que fazer opções, ou faz-se umas subjectivas e as planificações 

e tal, com cabeça, tronco e membros ou depois temos assim uma coisita aligeirada e o 
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nosso envolvimento é realmente, face a tentar o objectivo máximo do hospital, que é 

rentabilizar, tratar o melhor possível e coiso, mas as coisas deveriam ser pensadas e 

estruturadas de uma forma mais colectiva e mais implícita, implicando outro processo de 

dinâmica devia ser revisto. E isto não existe, estas revisões, o que é que está bem, o que é 

que está mal, o que é que se fez o que é que não se fez, é muito relativo. 

Mas não vos foi explicado quais os objectivos, não houve uma formação para vos 

explicar quais os objectivos a curto e a médio prazo? Não vos foi pedida a vossa 

colaboração para tentar implementar o modelo ou foi-vos imposto? 

A administração faz, faz conhecimento público do que são os objectivos, através do 

director de serviço, os enfermeiros chefes, mas não é. Não somos chamados a fazer parte 

do projecto de chegar à conclusão de quais são os objectivos. Parte de cima para baixo! 

Vários autores defendem que o anterior modelo de gestão apresentava 

consequências negativas para os cidadãos pois tornara-se burocrático, 

consequentemente lento e corporativista. Considera que este modelo lhe proporciona 

uma maior autonomia e agilidade dentro da própria instituição? Acha-o menos 

burocrático, considera-se mais autónoma? 

Não, não. Acho que é praticamente a mesma coisa. Este modelo preocupa-se muito 

com a questão da autonomia financeira que têm, não é. E para ter autonomia financeira é 

preciso ter os registos de tudo, de todas as acções, de todos os actos, tudo o que se faz 

correctamente. Estas acções, e isto passa por depois haver uma preocupação em fazer os 

registos todos, portanto em termos burocrático acaba por, por complicar. Em termos de 

internamento, se calhar não sou a melhor pessoa para falar nisso, porque em termos de 

internamento o doente tem o processo, faz-se os registos. Mas em termos de HD em que 

temos doentes diferentes todos os dias, se calhar vários doentes por dia, período da manhã, 

período da tarde, vários doentes, temos que registar todos os actos que se fazem aos 

doentes. O processo aqui é diferente, não é. Isto em termos burocráticos é complicado, um 

enfermeiro faz um registo, uns registos num eventual processo que tem de seguimento aqui 

do serviço do doente, depois tem que fazer os registos para ser aplicado no SONHO todos 

os actos que se faz àquele doente, depois ainda tem que fazer uns registos para os GDH´s, 

que agora os doentes de ambulatório também têm, antigamente eram só os doentes do 

internamento agora têm todos. 
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Para não se perder uma questão financeira, que é importante para sobreviver e fatal, 

também se perde muito tempo com esta quantidade de coisas. 

E a nível da sua gestão achou que… 

Da minha gestão a autonomia é igual, só que prontos quer dizer, ninguém me vem cá 

dizer faz assim ou faz assado. Há coisas que estão na lei que temos que fazer, não é. De 

resto a gestão é a mesma, só que eu fico muito mais condicionada quando tenho muito 

mais doentes e muito mais sessões e o mesmo pessoal, prontos fico muito mais 

condicionada. 

Não faço a gestão que gostaria, faço a gestão que é possível com os meios e com as 

condições que tenho. Tenho consciência disso. Mas ninguém me impõe nada, eu 

inclusivamente os métodos de trabalho de enfermagem sou autónoma a decidir se vamos 

por aqui ou por ali. Mas, ninguém me impõe, só que depois tem um conjunto de 

circunstâncias que nos vão impondo por si. É isso. 

Há pouco falou nos incentivos a dar aos profissionais, que também é um dos 

objectivos desta nova cultura empresarial, e também o desenvolvimento profissional, 

eficiência operacional e económico-financeira. Acha que estes objectivos foram 

alcançados. Já falou nos incentivos, que não se registam cá no hospital… 

Neste momento penso que não foram, penso que continua a ser um projecto e uma 

aposta, mas neste momento, penso que não foram. 

A reforma da saúde em Portugal apresenta-se como indispensável e inevitável, 

aspirando um entendimento entre a qualidade dos serviços, a economia dos recursos e a 

satisfação dos utilizadores. Considera a empresarialização hospitalar a solução ideal 

para atingir este equilíbrio? 

Não, não me parece. Não, não me parece. Eu entendo a saúde e os cuidados à 

comunidade como uma coisa que devia ser tendencialmente gratuita, aliás a nossa 

constituição diz isso, entendo também que devia ser uma coisa que tivesse muita mais 

preocupada com a situação específica do doente em si. Não me parece que estas situações 

passem pela questão empresarial. 

Penso que a questão empresarial tem, tem mais preocupações em termos económicos 

e penso que neste momento a nossa saúde, embora a constituição diga que deve ser 

tendencialmente gratuita, está tendencialmente mais cara. Os doentes pagam taxas já de 

muita coisa, inclusivamente cirurgias, internamentos, cirurgias ambulatórias, penso que 
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também. Pronto, parece-me que não há, não há realmente face, pode haver uma melhoria 

de cuidados, vamos ver. Neste momento ainda estou um bocadinho céptica, não me parece 

que seja por aí! Não me parece que a política, aliás quando eu vejo a banca interessada em 

privatizar e fazer clínicas, em ter situações de saúde.Com este mesmo método, a banca 

preocupada em ter clínicas não me parece que seja para melhorar! Parece-me que seja um 

investimento e para rentabilizar e não me parece que a saúde deveria ser vista nesses 

moldes. É a minha opinião! 

Fundado numa lógica de administração pública e tendo em conta aquilo que 

agora disse, o SNS de acordo com alguns autores tem-se revelado avesso a processos de 

mudança e modernização. É essa a sua opinião. Será que com a empresarialização 

estamos a promover o fim do SNS? 

É provável que sim. É provável que sim! Aliás, eu acho que é isso que vai acontecer. 

Está a caminhar devagar, devagarinho privatizando iremos acabar com o SNS. 

Eu acho que o SNS tinha coisas que forçosamente tinham que ser melhoradas, 

nomeadamente a questão da parte de actualizações em termos de novos mecanismos, de 

informática, de lentidão, de burocracias que não faz sentido e de responsabilidade a algum 

pessoal. Responsabilizar algum pessoal da área da saúde e da área politica, porque não faz 

sentido umas pessoas cumprirem um horário, haver classes específicas que cumpriram 

outras que não cumprem, uma que trabalham, outras que fazem que trabalham. É um facto, 

isto tem que ser e isto pela pública vão continuando a fugir, e vão continuando a arranjar 

alternativas se calhar com a empresarial, a empresarial vai-se preocupar disto doutro jeito e 

estas coisas vão mesmo melhorar. Mas eu penso que vamos ter o reverso da medalha, eu 

penso que vamos acabar com o SNS. Mais ano menos ano, com certeza vai agradar alguns, 

mas eu acho que a tendência é para aí. 

O impacto da empresarialização pode ficar limitado se não for enquadrado por 

uma efectiva regulação do estado que evite a segmentação do mercado na procura de 

nichos lucrativos por parte dos gestores. De que forma é que o hospital assegura o 

equilíbrio entre a preocupação com os resultados financeiros e a qualidade dos cuidados 

prestados? 

Eu acho que vai havendo alguma preocupação, eu tenho que reconhecer já com este 

tipo de sistema empresarial, que se abriu uma urgência nova, que se investiu, que neste 
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momento está-se a alargar o bloco da maternidade, portanto, e em termos informáticos, 

também temos avançado imenso. Tenho que reconhecer que há alguma preocupação. 

Mas penso que é uma preocupação, se calhar mesmo muito equilibrada, porque 

apesar de haver uma autonomia financeira é uma autonomia que é limitada por um 

orçamento e que é claro, é público e que o ministro logo no inicio disse que não ia haver 

mais aumentos para os hospitais e que iam ter quatro por cento a mais da verba do ano 

anterior. Quer dizer, isto limita qualquer gestão, quer dizer, também não é possível abrir-se 

serviços novos se não vem. Eu penso que também há esse tipo de preocupação, apesar de 

ser uma gestão empresarial vive com esta realidade, que é estar dependente de um 

orçamento de estado. De maneira que, vamos, não me parece que vá ser assim muito fácil 

conseguirem tudo, mas que há algum tipo preocupação, também tenho que ser honesta há, 

há! 

Após quatro anos desde a sua implementação será que nos pode enumerar 

algumas vantagens e desvantagens deste tipo de modelo? 

Não sei, sinceramente. Penso que como objectivos e como ideais, são muito claros, 

são muito específicos, poderá ter o seu interesse. Na prática, nestes quatro anos, ainda não 

me parece que haja nada assim de muito visualizado. Nada me diz que o outro tipo de 

gestão não iria abrir umas urgências novas, até porque já se falava e já estava programado, 

não foi em quatro anos que as coisas apareceram, não é. Portanto neste momento, não lhe 

posso ainda dizer, sei que as propostas não foram ainda todas conseguidas e mas que se 

continua a trabalhar no sentido de melhorar, também é verdade. Mas depois o desencanto 

do momento, neste momento não sei se haveria assim coisas muito, que eu possa dizer são 

exclusivamente deste tipo de administração o outro não sabia. Não me parece! 

E sente-se capaz de enunciar algumas alterações? 

Não sei, eu penso que tinha. A primeira alteração era realmente ser uma gestão 

participada, que é um dos objectivos, mas, deste tipo de gestão, mas parece-me que não se 

faz. E penso que tinha que ser participada, dialogada e ter que implicar os vários elementos 

de saúde, os vários corpos de saúde, também não faz. Quando as coisas depois são 

decididas assim em gabinete e ficam só assim lidas por alguns, as pessoas não se sentem 

implicadas, não há um processo de implicação das pessoas. Depois as pessoas também não 

estão muito viradas para a mudança, para fazer, para trabalhar é um bocadinho complicado. 
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Penso que tem mesmo que passar por uma gestão muito mais participada, para as coisas 

poderem avançar. 

Mas pensa que este tipo de desencanto que está a existir neste momento no 

hospital tem haver com o modelo empresarial ou com o conselho de administração. 

Uma coisa não está independente da outra, não é, porque a administração administra 

em função deste modelo. Portanto eu não sei se poderia assim dissociar. 

Então acha que este modelo é adequado à nossa realidade e será de manter? 

Este modelo não me parece, não me parece que esteja a responder grandemente à 

nossa realidade. Mas quando me está a perguntar este modelo, é este modelo específico 

deste hospital? 

Sim. 

E eu acho que isto é muito difícil de analisar, porque o modelo específico deste 

hospital pois tem que dar resposta às coisas que não partem deste hospital, como por 

exemplo, como é todo o contexto do mundo da saúde, nomeadamente o fechar de uma 

série de serviços aqui à volta, de atendimentos, de coisas, e que depois vão sobrecarregar 

este hospital. Quer dizer está englobado uma política geral de saúde e não, eu não sei até 

que ponto esta gestão pode ser avaliada assim. Porque a gestão se calhar foi pensada em 

determinado âmbito e agora há uma política nacional de saúde que modifica e que altera e 

que cria outro tipo de situações. E depois é assim, teoricamente há uma autonomia para, 

mas depois não é possível contratar mais gente, não é permitido pela tutela, quer dizer há 

assim um conjunto de situações que depois esta, este sistema empresarial acaba por 

esbarrar. De maneira que não me parece que seja assim muito bem conseguido! 
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Enfermeira C 

Data: 19 de Janeiro de 2007 

Duração: 46minutos 

 

Vou utilizar o guião da entrevista para ser mais fácil, para ter um seguimento. 

Enfermeira B, o modelo empresarial aplicado a hospitais públicos surge como uma 

tentativa de alcançar uma maior eficiência e eficácia. Como profissional de saúde a 

exercer um cargo de gestão acha que este objectivo foi alcançado. Houve um aumento 

de produtividade sem reduzir a qualidade dos cuidados? 

É assim, nós não podemos neste momento ter uma resposta efectiva a nível de factos 

concretos a nível de produtividade, passa muito mais pela administração esses valores. No 

entanto, penso que as pessoas neste momento estejam muito mais sensibilizadas para esse 

objectivo, antes não estavam alertadas, não estavam sensíveis a isso. Talvez mais daqui a 

algum tempo se venham a notar efeitos mais concretos. Neste momento acho que ainda é 

um bocado cedo e acho que está mais numa fase de sensibilização. As pessoas estão mais 

alertadas para…, os próprios hospitais ficaram mais alertados para registos de vários actos 

que até agora não eram registados. Só assim é que eles ganham dinheiro (não é?!), só assim 

é que eles vão buscar o dinheiro para poderem gerir (não é?!) e as pessoas também estão 

mais sensibilizadas para isso. Efeitos acho precoce para estarmos a prever já dados 

concretos. 

Mas a nível da qualidade não verificou nenhuma alteração? 

A nível da qualidade… 

…da enfermagem 

A nível da qualidade da enfermagem, eu própria tenho sensibilizado as pessoas para 

isso. O hospital está empenhado neste momento, pronto o hospital em si tem como 

objectivo uma acreditação e penso, prontos, estamos a ter as normas, estamos a fazer os 

procedimentos, estamos a fazer, portanto a mudar várias atitudes, realmente no sentido de 

melhorarmos da qualidade. Penso que este objectivo deles, do hospital, talvez tenha 

também a ver por trás por ser uma empresa. A certificação e a acreditação que eles estão a 

tentar arranjar e que depois por arrasto acaba por nos envolver a todos. No entanto efeitos 

concretos assim, que sejam possíveis de medir… estamos neste momento a começar. 

Estamos a começar uma fase, acho que estamos numa fase de sensibilização já a começar 
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com alguns projectos. Estamos neste momento já a implementar em vários serviços, eu 

penso a implementar agora a curto prazo a CIPE onde já vamos ter indicadores para as 

úlceras de pressão, vamos ter indicadores para quedas, vamos ter imobilizações. Prontos, 

estamos com manuais para entregar a doentes, sobre… manuais específicos sobre cuidados 

específicos aqui do serviço, que estão para ser aprovados, sobre oxigenoterapia, ventilação 

não invasiva, aerossoleterapia, hiv´s. Estão neste momento já algum tempo para serem 

aprovados para podermos começar a dar aos utentes aquando a alta. Efeitos propriamente 

que podemos contabilizar, podemos…acho que estamos a entrar no caminho de mais 

alguma qualidade mas que não temos dados estatísticos para podermos medir, aferir. 

Acha que esta movimentação, estes protocolos, com esse cuidado, é uma 

consequência do modelo ou é por causa de atingirem a acreditação? 

Não, para mim é…eu acho o modelo decidiu ou pensou fazer o processo de 

acreditação no hospital e depois vem tudo por… Não por ser empresa, mas é assim, mas as 

empresas sem serem hospitais estão neste momento a serem, quase todas, estão, já foram… 

É assim os modelos de, os processos de qualidade começaram nas empresas e a grande 

maioria das empresas, grandes empresas, estão quase todas acreditadas. Portanto os 

hospitais vêm, ao serem modelos empresa vêm por arrasto e vem a qualidade por arrasto. 

Porque a grande maioria das empresas, grandes empresas deste país, já estão acreditadas. 

E já há muitos hospitais também. 

E já há alguns hospitais também. 

Para que houvesse uma aplicação efectiva do modelo é necessária a existência de 

várias condições, entre as quais o envolvimento dos profissionais. Houve algum 

contributo dos profissionais para a implementação do modelo? 

(Silêncio) Houve formação. A nível do hospital houve formação para as chefias, 

pronto: a dizer o que é que se pretendia; o modelo, deram-nos uma formação sobre o 

modelo em si, que é a John Comission e deram-nos formação. E neste momento o hospital 

deveria estar com outros projectos. Aliás eu acho que o hospital neste momento com a 

John Comission está assim um bocadinho parada. Pronto problemas internos também, mas 

houve formação a nível de realmente, de chefias, houve um envolvimento e começou-se, 

os serviços foram quase todos formadas várias comissões, e os serviços quase todos que 

foram, os mais específicos, foram, portanto, confrontados com a necessidade de fazermos 

protocolos e fazermos procedimentos do que já fazíamos, porque não fazemos e fazíamos, 
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e até fazíamos bem mas não estava registada, outra coisa é fazer e temos ali uma prova e 

está documentada. Principalmente, por exemplo, os ensinos, fazemos muitos ensinos e não 

existe nenhuma prova por escrito ao doente, que é nesse momento, a nossa, o nosso 

objectivo neste momento é esse que já está na administração. 

Quase todos os serviços foram envolvidos para fazerem os procedimentos 

específicos das suas áreas, eu falei à pouco dos procedimentos específicos da minha área, 

por exemplo e estes procedimentos foram feitos pelas equipas de enfermagem, portanto a 

enfermagem foi envolvida a fazer isto e nos outros serviços isto também se tem passado. 

Portanto a enfermagem foi envolvida a fazer isto. Eles têm pouca formação sobre o modelo 

em si, que estão, portanto que o hospital está apostar em fazer o modelo de acreditação. 

É meu objectivo e faz parte do meu plano de formação em dar formação à equipa 

sobre essa área. 

Mas é essa a questão, se as chefias de um modo geral transmitiram a informação 

que vos foi dada na formação aos enfermeiros? 

Não transmiti e motivei a equipa para, eles fizeram esse trabalho, mas não têm 

formação do modelo em si, teórica. E eu junto com essa formação que estou a pensar, será 

uma das metas do segundo semestre, será apresentar o modelo em si reforçando a 

qualidade em si. Noções de qualidade, o que pretendemos… 

Ou seja está a tentar associar o modelo com a acreditação, introduzindo este tema? 

Sim. 

Vários autores defendem que o anterior modelo era lento, burocrático e 

corporativista. Acha que este modelo proporciona uma maior autonomia e agilidade 

dentro da instituição? Considera-se mais autónoma, consegue movimenta-se melhor 

dentro da instituição sem ser tão burocrático? 

Nesse aspecto não senti diferença, na autonomia a nível da enfermagem, não. Acho 

que não nos deu mais autonomia. 

E restrições? 

(Silêncio) Restrições, teve alguma restrição, porque os directores neste momento, 

atribuíram aos directores praticamente a autonomia dos serviços todos e nós tínhamos 

alguma autonomia de pedir até alguns recursos materiais e neste momento tem que passar 

por eles.  

Há tarefas que já estão dependentes… 
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…do director, que antes não estavam. 

Os objectivos que fomentaram esta nova cultura passam pelo desenvolvimento 

profissional e a meritocracia, a eficiência o serviço ao utente e a qualidade de prestação. 

Acha que estes objectivos foram alcançados: houve um maior desenvolvimento, uma 

aposta na qualificação do pessoal, premeiam as pessoas que dão mais ao serviço? 

É assim, isto pressupõe a avaliação. Nós sabemos que neste momento na função 

pública, portanto as progressões estão congeladas, portanto vamos ver o que é que nos dão 

para nós sermos melhores. Neste momento concretamente acho que não nos dão nada. 

Pessoalmente é gratificante, acho que as pessoas se sentem bem se sabem que são bons 

profissionais e estão a desempenhar bem, e estão a desempenhar bem as suas funções. 

Agora, que para isto manter-se precisam de algum estímulo, acho que sim, seja portanto 

esse estímulo ser realmente alguns do que estão previstos, portanto monetariamente, como 

reduções nas carreiras. Mas neste momento as carreiras estão estagnadas. É assim, neste 

momento as pessoas vão lutando, eu costumo dizer às pessoas para elas irem lutando, 

porque o ser bom elemento é sempre um dado mais positivo para, o contrário também é. 

Mas que faz alguma, quer dizer que talvez as pessoas pudessem sentir-se mais aliciadas a 

desempenhar melhores funções se houvesse progressão, se houvesse mais um dia de férias, 

se houvesse um esquema, um incentivo. Se houvesse um ginásio sei lá, todas as semanas 

tem direito a ir para ali duas horas se quiser, são exemplos. Mas, pronto isto são coisas que 

poderiam ser, olhe vamos fazer um piquenique, quem financia é o hospital. Vamos fazer 

hoje um lanche, é dia de S. Martinho oferecemos uma castanhada. Pronto, poderia ser 

algumas, que neste momento portanto não se realizam. É mais o lutar pela camisola e pela 

própria maneira da pessoa ser. Quando a pessoa quer e tem interiorizado que o ser bom 

profissional deve ser, a pessoa até vai fazendo sem estes estímulos. Quando não tem faz 

alguma carência a falta de. 

E a nível económico, acha que há um maior controlo dos custos? 

A nível económico há maior controlo dos custos, as pessoas estão mais sensibilizadas 

para os custos, neste momento. 

Mais restrições? Têm o que é necessário para prestarem bons cuidados ou sente 

que falta algo, ou falta material que, portanto ou recursos humanos para prestar bons 

cuidados? 
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Eu talvez, eu não sinto muito. Eu, pronto isto é um serviço que é relativamente novo, 

foi aberto vai fazer agora cinco anos para o mês que vem. É um serviço como disse novo e 

foi aberto com ajudas de dinheiro da saúde XXI,  portanto foi adquirido uma série de 

materiais através da saúde XXI . Eu não tenho, não posso queixar-me muito de falta de 

recursos materiais. Claro que agora na manutenção às vezes vejo que é um bocado difícil 

depois a manutenção, porque se estraga isto se estraga aquilo, porque é assim mesmo e 

depois a aquisição, se tiver que haver a necessidade de aquisição de materiais novos, 

pronto porque não tem reparação já é difícil, isso já é um processo difícil. Isto tudo, porque 

é o que eu digo as pessoas, a instituição neste momento está confrontada também porque se 

recebe dinheiro se apresentar despesas, quer dizer se apresentar actos que estão confinados 

a um valor e por esses recebe dinheiro, e depois pronto isto não é fácil gerir. E depois é 

uma casa muito grande, há casas maiores também é verdade, mas é uma casa que envolve 

muita gente muitos recursos e estamos a precisar de outros recursos: é assim, eu neste 

momento tenho que fazer um levantamento para a aquisição dos computadores por causa 

da SAP-CIPPE, ainda não fiz esse levantamento, mas já fui alertada que tenho que tentar 

pressionar, a própria enfermeira directora me alertou para tentar pressionar administração 

para, isto vai ter que ser preciso. Porque é assim, neste momento sei que lá em baixo os 

pedidos e as coisas estão um bocado confrontadas com o que é emergente ou o que é 

urgente mas pode aguentar… 

…mais uns tempos… 

…mais uns tempos, não sabemos é quantos tempos às vezes. 

E a nível do serviço ao utente e à qualidade não registou nenhuma alteração? 

Acha que os internamentos estão mais curtos, existe uma necessidade de rotatividade? 

É assim, acho que os médicos foram mais sensibilizados realmente para os critérios 

de internamento, se o doente tem ou não critério de internamento e se o doente pode 

realmente ter alta mais precocemente. No entanto continuamos com algum serviço de 

retaguarda, que nos faz necessidade apesar de já ter aberto uma unidade de cuidados 

continuados, é uma unidade que tem poucas camas e apenas temos nove vagas (…). 

Continuando, a reforma da saúde em Portugal apresenta-se como indispensável e 

inevitável, aspirando um entendimento entre a qualidade dos serviços, a economia dos 

recursos e a satisfação dos utilizadores. Considera a empresarialização a solução ideal 

para atingir este equilíbrio? 
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O sistema empresarial pode ser um meio para, mas não vai por aí só, pode ajudar. 

Mas acho que a ajuda maior, estou num campo em que sinto isso, a ajuda maior vai passar 

pela responsabilização do próprio doente, isto é o doente tem que ser uma pessoa 

responsável e activa pelo seu tratamento e enquanto nós tivermos a pedir, estivermos a 

fazer um ensino àquele doente para deixar de fumar porque é um DPOC e pomos oxigénio 

em casa e pomos um aparelho de VNI em casa e continua a fumar durante o dia, e depois 

vai fazer o oxigénio e o aparelho, isto não há sistema nem. Enquanto o doente não tem uma 

responsabilidade activa a dizer, cumpro e tudo bem continuamos a tratá-lo, não cumpro 

tudo bem então retiramos porque o senhor não faz a sua parte. Falo de um DPOC mas 

posso falar de um doente com HIV positivo que leva medicação extremamente cara, que 

hoje toma amanhã não toma, abandonou o tratamento agora passado meia dúzia de meses, 

um mês um ano decidiu novamente retomar e entretanto vêm buscar, ao hospital depois do 

tempo que quis vem a uma consulta e trás uma sacada de medicação e diz eu até podia 

começar a tomar mas há dois ou três meses que já passou o prazo de validade e tenho se 

for preciso mil euros de medicação caducada dentro de um saco de plástico. 

Portanto acho que enquanto não passarmos para responsabilizar os nossos utentes e 

as pessoas serem confrontadas, não sei se passará também serem confrontadas com os 

custos se isso é capaz de começar, as pessoas começarem a serem sensibilizadas, a dizer 

mas afinal esta medicação mas custa tanto e custa ao estado, e o estado somos todos nós e 

começarmos a sensibilizar as pessoas e as pessoas tem que ter uma resposta mais activa. E 

se eu sou obeso e dão-me todos os meios para eu perder peso, eu tenho que perder este x 

peso. Se eu não cumpro a minha parte, então pronto…na Inglaterra já se aplique isto 

alguns anos e já tiveram alguns ganhos, e acho que nós temos que passar também por aí, 

pronto porque o doente acaba por, não é responsabilizado e a grande maioria dos nossos 

doentes não cumpre a terapêutica que é instituída, não cumpre o seu tratamento, não 

cumpre porque há esta facilidade. Ou então ainda no outro dia alguém me disse: mas quero 

ter lá um aparelho em casa para quando eu estivesse mais atacado para fazer uma 

nebulização, mas não me deixam lá ter. O meu vizinho até tem, porque é que eu não tenho? 

E esta facilidade com que as pessoas habituaram-se a lidar com a saúde e com os recursos 

da saúde, abusamos dele, abusamos deles indiscriminadamente e neste momento as 

pessoas estão confrontadas com isto, porque se vão ao médico têm que fazer sempre rx, 

porque têm que fazer sempre Doppler, porque têm que fazer sempre não sei o quê, porque 
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se vão ao médico eu tenho que fazer um tipo de um chek-list de meios de diagnóstico 

independentemente da queixa ou da causa que a pessoa vai ao médico. E as pessoas têm 

que ser um bocado sensibilizadas também com isto. Por isso penso que não é só o modelo 

empresarial que vai dar alguma solução ao nosso sistema, à nossa reforma da saúde, mas 

passa por todos nós. 

Então é da sua opinião que com a empresarialização estaremos a promover o fim 

do SNS, como muitos autores defendem? 

Não, eu acho que com a empresarialização que não estamos a acabar com o sistema, 

que o SNS deve continuar, mas deve continuar no sentido em que para todo aquele doente 

que cumpre o seu regime terapêutico. Aqueles que não cumprem têm que, acho que 

deveriam sair do regime nacional da saúde, acho que sim porque é assim claro que 

podemos dar um perdão, de duas oportunidades, mas que hoje cumpre amanhã não 

cumpre, hoje…é como eu digo é o fumador, quer dizer de manhã fuma à tarde faz 

oxigénio, quer dizer de manhã dá um passo para trás à noite dá um passo para a frente mas 

nunca sai da mesma situação. Pronto e quem diz o fumador diz o doente que se injecta com 

droga, o doente que bebe, o doente que…temos muita patologia que é derivada quase que 

literalmente de uma maneira de ser da pessoa, porque a pessoa tem uma contribuição 

activa para a patologia que tem e que depois também tem que ter uma colaboração activa, 

uma participação activa para o seu tratamento. Quando ele não cumpre, por exemplo eu 

posso ir ao melhor cirurgião plástico fazer uma cirurgia plástica, ele diz agora tem que 

estar meio ano sem fazer praia e eu passado dois dias vou fazer praia, quer dizer, não é, nós 

podemos ir! Mas o doente tem uma participação muito activa, que neste não estão a ter. As 

pessoas não estão confrontadas com essa realidade, que têm que ter e depois porque têm 

direitos, e têm direitos e esquecem-se dos deveres que também têm. As pessoas só têm 

direitos e esquecem-se dos deveres que também têm. 

E a nível profissional, não falo só de enfermagem, de toda a equipa de saúde acha 

que não é necessário eles sentirem-se mais responsáveis, estarem sensibilizados para. Às 

vezes há uma ideia que num hospital é o deixa andar. 

É assim, talvez pela minha maneira de ser acho que tenho a equipa sensibilizada para 

e porque também tenho uma directora de uma das áreas, da área da pneumologia, que está 

sensibilizada para este facto. E nós contrapomos o doente e explicamos ao doente e a 
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equipa em si está, só que isto tudo, isto é, um micróbio, micróbio, micróbio no meio de 

toda esta imensidão, não é?! 

O impacto da empresarialização pode ficar limitado se não for enquadrado por 

uma efectiva regulação do estado, que evite a segmentação do mercado na procura de 

nichos lucrativos, por parte dos gestores. De que forma é que o hospital assegura o 

equilíbrio entre a preocupação com os resultados financeiros e a qualidade dos cuidados 

prestados? 

(Silêncio) Isso deve ser a administração a responder, provavelmente. Acho que não 

sou eu! 

Após quatro anos desde a sua implementação pode-nos enumerar algumas 

vantagens e desvantagens? 

Pronto, eu penso que a nível de vantagens realmente o hospital tentou passar e tentou 

sensibilizar as pessoas realmente para uma maior produtividade, que neste momento não 

lhe posso dar esse números nem acho que deva ser eu, mas sensibilizou as pessoas para 

isso, sensibilizou as pessoas para a produtividade, para os custos e para os gastos, acho que 

esse aspecto teve. Sensibilização, acho que as pessoas, claro que umas estão mais sensíveis 

que outras, umas aceitam melhores que outras. Ainda há pessoa a pensar que o estado que 

é lato, e que é uma imensidão e que toda gente tem direitos, toda a gente tem direitos, 

ainda é um bocado isso, todos nós temos direitos só que teremos que encontrar o 

controverso de que temos deveres. Agora efeitos pelo aspecto mais positivo ou tem sido os 

aspectos mais positivos, porque independentemente de politicas, como eu digo, 

independentemente da cor de quem quer que seja, que lá esteja nós temos a situação 

económica do país não é boa e nós todos temos que contribuir para que ela melhore, se 

quisermos e temos que tentar contribuir aonde podemos. Eu costumo dizer: eu para dar um 

banho ao doente não preciso de usar luvas esterilizadas, não é? Pronto, eu sei que aquele 

doente, realmente, tem um aparelho em casa, tipo adorno e pelo qual eu estou a pagar 

cinco euros por dia e se ele não faz, porque é que não hei-de mandar retirar, não hei-de ter 

esse custo. Temos que realmente que saber, é assim, saber onde é que há desperdícios, 

desperdícios deste género e tentarmos eliminar estes desperdícios, para podermos dar 

depois o que o doente precisa quando precisa. 

Aspectos negativos propriamente, é assim, a filosofia, eu não vejo que a filosofia seja 

má, porque continuo a dizer acho que o facto de ser um modelo empresarial deve dar 
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continuidade ao SNS por trás. Para os doentes ou utentes ou clientes como queiramos lhe 

chamar realmente respeitem. Saibam que têm direitos e que têm deveres. 

E não houve resistências por parte dos profissionais? 

Alguma resistência, no sentido porque eram pessoas que realmente viam as 

situações, é como digo, o estado é uma imensidão, o estado é lato e o estado deve e não 

viam o estado como um estado de todos nós, porque é assim é o nosso dinheiro que anda 

aqui e é o nosso dinheiro. Costumo dizer assim, as pessoas neste momento é assim ficam 

muito apavoradas, ficam muito assustadas quando o estado diz que precisa de mais 

dinheiro: vou aumentar os impostos, vou-vos exigir mais um novo imposto, vou-vos tirar 

esta dedução do IRS, vou-vos não sei quantos mais. Mas ao mesmo tempo também fica 

muito chocada quando diz assim: mas o estado deveria uma casa àquele. Quer-se dizer…e 

isto passa-se em muitas outras situações, por isso extrapolando a situação do hospital, que 

é assim mesmo, eu sei que há aí alguns países, há pessoas, chamam-lhe outra coisa, mas 

que têm o nosso rendimento mínimo, a equiparação ao nosso rendimento mínimo, mas 

essas pessoas estão confrontadas e são observadas. São confrontadas, têm dinheiro, só que 

essa pessoa não pode ter o mínimo sinal de luxo, e um sinal de luxo, para eles, é ter um 

telemóvel. Imagine quantos nossos portugas têm rendimentos mínimos com telemóveis. 

Por isso é que eu digo estas coisas, temos que mudar muita mentalidade, temos que mudar, 

temos que sensibilizar muita coisa. Esta coisa de que o estado é uma acção de graça, tem 

que dar tudo, tem que financiar tudo, tem que ter dinheiro para tudo, também não é bem 

assim. Eu sei que essas pessoas, o mínimo, um telemóvel, um televisor, neste momento eu 

não sei, já perdi a noção. Sei que têm um passe para andarem, agora eu não sei se é trinta 

ou cinquenta km em tudo transportes públicos (comboios, autocarros, transportes 

públicos), esse passe dá para eles se movimentarem, neste momento não sei se é trinta ou 

cinquenta km, se for apanhado num táxi é-lhe retirado o rendimento mínimo. Ou se for 

apanhado com um tlm, ou se for apanhado com uma televisão. Quando a pessoa esboça 

que já tem possibilidades para ter, consideram eles já, não aquele bem estritamente 

necessário não têm critérios para ter esse suporte. E nós aqui sabemos que acabamos por 

andar a financiar… ainda há pouco tempo alguém aqui neste serviço me disse “eu não 

tenho dinheiro para ir buscar uma medicação” que custava cinco euros e dez, cinco euros e 

vinte e eu contrapus essa pessoa, mas disseram-me que ontem teve visitas e que a sua irmã 

lhe deixou dez euros, “ah, mas isso foi para eu ir mandar comprar tabaco”. São estas 



31 

posições que temos que tomar, porque o dinheiro não é elástico, não é lato e se nós, 

pessoalmente eu, porque é assim eu acho que as pessoas na sua vida quotidiana são 

capazes de saberem conseguir gerir melhor os recursos, porque são delas, os recursos são 

delas e elas sabem que só têm aquele e que têm que gerir e que vão dar tanto por isto e vão 

ter tanto para contornar a situação. Com o estado, é o que eu digo, é o estado, é algo que 

eles não vêem, é algo que eles não se apercebem e pensam que eles têm lá um fundo de 

maneio, não sei aonde ou que fazem clik e o dinheiro aparece, e depois é assim. Eu acho 

que as pessoas, mas é assim é como eu digo, também é uma maneira de ser do país, da 

cultura e isto custa muito mudar de mentalidades.  

E é capaz de sugerir algumas alterações ou acha que o modelo é para continuar, 

como está? 

Não sei, nunca pensei no assunto. Eu pessoalmente, é assim acho que temos muito 

que mudar a nível de país, de organização, de mentalidades, de sensibilização de pessoas, 

como por exemplo o rendimento mínimo. Acho que de certeza que há rendimentos 

mínimos que não fazem sentido, porque as pessoas hoje, as pessoas não lutam para estarem 

melhores. Porque sabem se lutarem um bocadinho para estarem melhores deixam de ter 

rendimento mínimo, deixam de ter apoio social para as criancinhas, porque até lá lhes vão 

levar as criancinhas, deixam de ter a casa que é da câmara, deixam de ter uma série de…e 

então também não se mobilizam. Há pessoas que já dizem assim “eu quando me levanto já 

tenho o dia ganho” e depois levantam-se, arranjam-se ou vão até tomar a sua biquinha e 

não sei quantos mais, enquanto que as outras pessoas têm que se levantar, têm que tomar o 

pequeno-almoço e têm que vir trabalhar, “para os sustentar”. E há pessoas que têm 

oportunidades de emprego e também nãos as procuram, não as aceitam e estas coisas têm 

que ser um bocado confrontadas, as pessoas têm que ser sensibilizadas para isto. 

Não podemos, nem há estado que aguente manter tudo e todos. Eu costumo dizer, 

depois do 25 de Abril passámos do oito para o oitenta: não havia liberdade passámos para a 

liberdade total, só que depois a liberdade também tem limites e as pessoas não souberam 

ver os limites da liberdade e passámos para uma fase que temos que ser solidários com 

tudo e com todos. Só que não há pais nem orçamento que aguente esta solidariedade total e 

as pessoas que não tinham nada passaram agora a ter tudo e toda a gente tem direito a ter 

tudo e se ele tem eu também tenho que ter e se ele pode eu também tenho que poder e as 

coisas não se resolvem assim. E esta passagem de um extremo para o outro que não foi 
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medida, não foi comedida que acabou por cairmos na situação em que estamos neste 

momento, agora. Porque toda a gente neste momento é se chove é porque chove, se cai 

neve é porque cai neve, porque se faz seca é porque se faz seca. E toda a gente tem que se 

preocupar, e o estado tem que resolver essa situação porque choveu, porque houve fogos e 

porque houve isto e porque houve…este tal estado imenso e lato que as pessoas ficaram na 

ideia de que antigamente não havia e que agora há e que tem que responder a tudo e a 

todos. Não pode! E que não pode, por isso, não sei se este modelo está para vigorar e é 

assim este modelo com as ideias de que temos que ser realmente confrontados mais com, 

realmente, com o bom uso dos recursos que temos. Acho que contrapormos com os custos, 

acabámos por ter de definir e definir critérios para, critérios para o uso destes recursos, 

realmente acho que nos acaba por nos ajudar a levar isto a um bom termo. Só que isto é um 

processo longo, é demorado os efeitos não são imediatos, e quando os efeitos não são 

imediatos há muito boa gente que se perde pelo caminho porque não vê esses efeitos 

imediatos e isto tem que ser sempre uma máquina por trás a ajudar, a solidar, a motivar, lá 

por trás e que acaba por ser também desgastante. 

Mas nunca foi confrontada em atingir determinados objectivos em função de 

diminuir a qualidade dos cuidados prestados. Para atingir determinado patamar nós não 

podemos ter tantos enfermeiros a trabalhar. Nunca se viu confrontada com… 

Eu estou, eu dentro da grelha que o ministério nos mandou eu tenho os elementos 

necessários. Só que faço actividades que não são possíveis de serem registadas, ao qual 

ocupam tempo e pelo qual o hospital não ganha dinheiro, porque não tem codificação nos 

GDH´s. Agora tenho e sabendo e contrapondo de que sei que numa instituição destas a 

primeira fatia em orçamento é os recurso humanos e a segunda é a farmácia, faço uma das 

coisas que acho que são básicas que já me apercebi que já há instituições preocupadas 

também com isto e aqui começaram-se a preocupar também: é assim eu tenho este 

fármaco, tenho este antibiótico e neste momento não estou a utilizar, por exemplo eu não 

tenho unidose acaba o prazo daqui a dois ou três meses, eu remeto à farmácia que é para 

tentar dar a outros serviços que estejam a usar, para não ir para fora para evitar o 

desperdício. Porque os recursos farmacêuticos é o segundo peso muito pesado num 

hospital. E isso já faço, tenho medicação ponho à frente a que está para terminar. Eu faço 

essa gestão aqui e a equipa também faz. Há bem pouco tempo, um ano provavelmente, fui 

confrontada com uma situação que adorei, adorei e fiquei muito grata. Gostei quando um 
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hospital aqui da redondeza ligou para cá se eu estava a usar um determinado antibiótico 

porque tinham lá alguns que estavam para caducar. Portanto eles também já estavam 

sensibilizados, também já estavam sensibilizados e isto não é, acho que acaba por ser uma 

boa gestão, uma boa prática, nem é uma boa gestão, uma boa prática. Se eu hoje recebo 

uma medicação e em vez de a por à frente dos que já estão, porque é que não posso passar 

os que estão a trás para a frente. Acho que são boas práticas e porque se podem fazer e 

porque nós em casa, se tenho iogurtes em casa que é uma coisa banal que todo a gente tem 

“ai eu vou comer este porque o prazo termina amanhã e tenho aqueles que termina daqui a 

uma semana”. São boas práticas que a gente faz e que aqui nas instituições e no estado, 

essas boas práticas não se faziam, também. É do género de que ainda há bem pouco fiz 

uma requisição para pedir por ruptura de stock fracos para colheita de urina e as pessoas 

entenderam que eu estava a pedir urinóis e mandaram-me urinóis de vidro e depois 

disseram-me, mas fique aí com eles porque até os vai gastando e depois mando-lhe e eu 

disse-lhe não, não aí com eles, primeiro não foi o que pedi, segundo não preciso. Pedi dez 

mandara-me quatro porque achavam que estava a ser pretensiosa a pedir dez, mandaram 

quatro, mas mandei-os para trás. E isto é assim que se pensava, isto é assim a filosofia das 

instituições do estado, nas instituições do estado, era assim: há, dá-se, pede-se, pede-se, 

pede-se, pede-se, pede-se!!!!! 
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Enfermeira D 

Data: 23 de Janeiro de 2007 

Duração: 40 minutos 

 

O modelo empresarial aplicado a hospitais públicos surge como uma tentativa de 

alcançar uma maior eficiência e eficácia dos cuidados prestados. Como profissional de 

saúde a exercer um cargo de gestão considera que este objectivo foi alcançado? Houve 

de facto um aumento de produtividade sem reduzir a qualidade dos cuidados? 

A nossa experiência ainda é pequena, portanto ainda estamos há relativamente não se 

um ano, penso que nem isso, não chega sequer a um ano. Ainda não se nota, portanto 

grandes, grandes alterações. De facto esse objectivo, acho que tem, tem tudo para, para se 

conseguir fazer algo, portanto é um objectivo. Na prática talvez com o tempo eu depois lhe 

pudesse responder melhor. Para já ainda é assim um bocadito cedo. 

Aqui, aqui no hospital depende um pouco dos serviços, depende de quem está à 

frente dos serviços, depende de muitas equipas médicas, se são serviços de cirurgias, se são 

serviços, quer dizer são várias as condicionantes para alcançar esse objectivo. De qualquer 

das maneiras acho que ainda é um bocado cedo, ainda não se notou nada. Daqui a uns 

tempos talvez. 

Quer dizer, acho que se pode, desde que as pessoas queiram, porque se as pessoas 

quiserem não é preciso um EPE ou um SA ou desde que as pessoas queiram ter 

produtividade têm. Isso independentemente mesmo de ter mudado de instituição. Neste 

momento, o hospital aqui se calhar não é o melhor exemplo para dar porque há algumas 

alterações, há umas certas guerras, ainda não se viu nada se de facto esta produtividade vai 

ser alcançada se não. Mas era outra coisa? 

Era se a produtividade, se houve de facto um aumento da produtividade sem 

reduzir a qualidade? 

Ainda não se notou, nem aumento de, na minha opinião, quer dizer se formos a 

dados concretos eu não sei. Mas assim… 

Mas a nível aqui do serviço? 

Em relação aos serviços de pediatria, penso que sim. A pediatria, a pediatria nestes 

últimos anos tem melhorado imenso. Mas penso que não tem directamente haver com o 

modelo. Os cuidados têm melhorado, por exemplo a nível de enfermagem, os cuidados têm 
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melhorado, faz-se melhor, portanto há mais qualidade, o pessoal foi, o pessoal tem sido 

menos, tem sido menos e a qualidade de facto não…mas não teve nada a haver por ser EPE 

ou deixar de ser, não tem directamente…Acho que isso também tem muito haver com as 

chefias, independentemente do hospital ser EPE se não. Claro que temos objectivos e 

padrões que temos que alcançar, os serviços também definem os seus objectivos, mas é 

muito mais, muito mais do que isso, é a vontade das pessoas de fazerem bem. O hospital 

também entrou num processo de acreditação enquanto era SA, agora está tudo parado. 

Claro, quem quiser continuar, continua a fazer bem. Eu também não sou apologista de 

mais recursos humanos melhores cuidados, depende muito do tipo de cuidados, depende 

muito dos serviços, depende muito de quem presta esses cuidados. Depende da 

organização desses cuidados, depende do método de trabalho, lá está tem várias variantes. 

Para que haja uma aplicação do modelo empresarial é necessária a existência de 

várias condições entre as quais o envolvimento dos profissionais. Qual foi o contributo 

dos mesmos para a implementação deste modelo no hospital? Houve algum contributo 

da vossa parte para a implementação do modelo? Ou não vos foi pedido qualquer… 

Não, para a implementação do modelo recebem-se as ordens e o modelo é 

implementado e depois depende, depende de quem fica nos órgãos de gestão, que 

envolvimento consegue ter com os outros profissionais para que esse modelo vá para a 

frente. 

E houve algum envolvimento dos profissionais? Explicaram-vos os objectivos… 

Quer-se dizer explicado, explicado, explicado, explicado, não. Penso que a nível de 

conselho de administração poderiam ter tido maior, abertura maior comunicação com os 

profissionais, houve aquilo essencial, mesmo muito essencial e por isso mesmo é que há 

agora uns problemas, e por isso mesmo é que os directores de serviço estão todos 

demitidos, em processo de demissão. Portanto o envolvimento que era necessário, na 

minha opinião, era necessário para que as coisas funcionassem falhou. Portanto a 

comunicação praticamente tem sido, não tem, tem sido pouquíssima de uma parte e de 

outra. E as coisas não estão bem. Claro que as coisas vão continuando e os serviços 

funcionam, porque as pessoas são profissionais e não deixam de ter…Mas que o 

envolvimento que nós estávamos a ter, mas lá está isto se calhar não era por ser SA. 

Porque se calhar se as pessoas estivessem nessa SA estivessem agora numa EPE, se fossem 

as mesmas pessoas tivessem continuado só o modelo de gestão tivesse mudado, eu penso 
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que as coisas estariam muito mais à frente, e estariam muito melhor. Portanto, se calhar 

não é bem o modelo que está em causa, mas é quem está na base de. Portanto acho que são 

as pessoas, acho que são os profissionais, independentemente do modelo. Porque podemos 

criticar, gostar mais do outro, ou não sei que, mas depende do envolvimento que, que se 

consegue com os profissionais da instituição e aqui está a falhar, neste momento, está a 

falhar. 

Existem vários autores que dizem que o anterior modelo era lento, corporativista e 

burocrático. Acha que este novo modelo proporciona-lhe maior autonomia e agilidade 

dentro da instituição? 

Não, não acho. É assim, um dos objectivos é esse de facto, isso para se fazer, para se 

conseguir isso aumentaram-se as taxas moderadoras, aumentaram o tempo no bloco 

operatório, mas os médicos continuam a chegar à mesma hora e se calhar operavam dois 

ou três doentes e agora operam na mesma dois ou três doentes. Pronto, em termos de 

produtividade e verificou-se e o problema começou por aqui, pela directora clínica cá, 

porque de facto a produtividade não tinha aumentado. Porque os tempos do bloco foram 

aumentados. Há muitas maneiras de “matar moscas”. Lá está desde que o profissional não 

queira… 

Mas a nível de gestão aqui do seu serviço, nota que tem maior agilidade, obtém… 

Não, não pelo contrário. 

E a nível de autonomia? 

Menos autonomia, menos autonomia, a nível de enfermagem, muito menos e cada 

vez, tinha muito mais enquanto era público. Mas muito mais, mas também dependia de 

quem está à frente da enfermagem, depende de quem está à frente, porque por exemplo 

enquanto que antigamente há uns anos atrás bastava a assinatura de um enfermeiro chefe, 

portanto essa assinatura tinha valor, tinha algum significado, que a pessoa pedia qualquer 

coisa, por exemplo para o aprovisionamento, e não punham isso em causa. Agora qualquer 

pessoa põe em causa e tem que ir à enfermeira directora, quer dizer isso não é nada. Agora, 

não sei se isso tem haver com o modelo senão, talvez tenha alguma coisa, mas se calhar 

tem haver mais com as pessoas que estão nos locais, nos cargos. E nós notamos que cada 

vez mais estamos a perder mais autonomia. Os outros serviços questionam muito e agora, 

antigamente não havia administrações da área, agora há. Portanto é mais uma pessoa a 

quem nós temos que pedir, é mais uma pessoa que tenho que dar uma informação e 
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primeiro que um pedido chegue ao sito certo passa por uma data, a burocracia eu acho que 

até aumentou mais. Porque antigamente enquanto que eu preciso, por exemplo, de um 

equipamento, até tinha urgência nesse equipamento, bastava fazer o pedido fundamentar e 

ia directamente ao conselho de administração. Era autorizado ou não, seguia para o 

aprovisionamento e era comprado. Ou sim ou não, pronto e a pessoa tinha uma resposta ou 

sim ou não. Depois em termos de SA começaram a aparecer os administradores da área, 

aquilo o pedido faz-se e além da gestão hospitalar passou também pelo director de serviço. 

Portanto já não podia o meu pedido ir directamente sem a assinatura do director, aliás até 

devia ser o director a fazer esse pedido desse equipamento, já não o enfermeiro chefe. 

Sendo assim, quer dizer tinha que ser o director, depois tínhamos que assinar os dois, vai 

para o administrador da área, o administrador da área dá a informação, vai para o conselho 

de administração ou para a enfermeira directora, depende do artigo que se queira adquirir e 

depois do conselho de administração vai ainda para a administradora portanto do serviço, 

se é do aprovisionamento, se é dos equipamentos, se é. Portanto, acho que está muito, 

muito mais complicado e depois nem sabemos se vai ser, aquele equipamento está a ser 

comprado ou não. Não temos resposta, antigamente tínhamos: não há porque tem que 

entrar no orçamento do anos que vem, não há porque não há disponibilidade agora, 

qualquer coisa. Sabíamos com o que contávamos, agora não e depois é assim, eu por 

exemplo não tenho problemas a nível de serviço com a directora de serviço. Eu posso, eu 

faço na mesma como antigamente, eu faço na mesma os pedidos sozinha e tenho 

autonomia para isso, a nível de serviço. Só que depois tem de facto de assinar, o 

documento não segue sem a assinatura. Só por uma questão de bom senso dava 

conhecimento, olhe pedi isto e ou assim, e não sei que precisava disto, só conhecimento. 

Agora não, há serviços em que o director quer mesmo fazer tudo, é o director que manda e 

quer mandar em toda agente, auxiliares e tudo. Isto é um facto, as pessoas também 

emperram mais o sistema. 

Outros objectivos que fomentaram esta nova cultura foram o desenvolvimento 

profissional, a eficiência operacional e económica, o serviço ao utente e a qualidade de 

prestação. Também estes objectivos foram alcançados? Apoiam a formação dos 

profissionais, premeiam se eles alcançaram determinado tipo de objectivos? 

Isto também tem haver um pouco com a avaliação de desempenho e pronto não, não. 

Enquanto que num hospital SA teríamos incentivos mesmo a nível de dinheiros distribuído 
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pela equipa, com aquelas percentagens todas, aquela coisa toda, que acabou por nunca se 

fazer. A nível de EPE, portanto começou-se agora a fazer a avaliação dos auxiliares através 

do, desse tipo de avaliação, do SIADAPP. O certo que em termos de incentivos, não se 

falou nada, progressão na carreira está tudo congelado, não vai ser. E a nossa avaliação, a 

nível de enfermagem, mantém-se na mesma, portanto por aí não houve alteração nenhuma, 

não houve incentivo nenhum, não houve motivação nenhuma para as pessoas conseguirem 

ou terem algo que as motivasse a fazer mais e melhor. A nível de formação, a nível de 

formação de facto a realidade, mas eu penso que não é por ser este modelo ou outro. A 

transformação cada vez se faz mais e cada vez os hospitais, penso eu têm mais formadores 

em várias áreas, isso tem-se feito muito e cada vez mais. Só que depois as pessoas, pronto 

cada um faz aquela formação que praticamente quiser ou faz proveito dela, por norma faz 

proveito para si mesmo. 

A nível curricular? 

É, continua infelizmente a ser a nível 

Não em prol do serviço 

Continuo a dizer depende da pessoa depois se quiser fazer, faz se não quiser. 

A reforma da saúde em Portugal apresenta-se como indispensável e inevitável, 

aspirando um entendimento entre a qualidade dos serviços, a economia dos recursos e a 

satisfação dos utilizadores. Considera a empresarialização hospitalar a solução ideal 

para atingir este equilíbrio? 

Não necessariamente, penso que não. Não é por aí que… 

Não depende do modelo? 

Não, eu penso que não depende do modelo. A minha opinião é que… 

Então pensa que depende de… 

Das pessoas, acho que depende das pessoas. Independentemente de ser EPE, se é 

público… Porque é que alguns hospitais EPE ou já se pensou ou estão mesmo alguns já, já 

não estão a utilizar esse modelo. Por algum motivo é, porque falharam e nem houve 

diminuição de recursos, houve um aumento de gastos. Alguma coisa é. Porque é que outros 

estão a funcionar. Portanto não pode ser do modelo, porque é que uns conseguem e até 

apresentaram produtividade, aumentou a produtividade, aumentou a qualidade (dizem eles) 

e os recursos ou eram os mesmos ou alguns até diminuíram e mostraram que por A+B que 

de facto conseguiram, porque é que outros não conseguem? Se a lei é a mesma, se a 
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autonomia até é a mesma. Quer dizer, portanto se fosse o modelo, se fosse aquilo mesmo 

era igual para toda a gente, quer dizer, era e é, mas toda a gente iam ter vantagens, iam ter 

uma maior produtividade, poderiam reduzir os recursos à vontade ou manter. 

Fundado numa lógica de administração pública prestadora. O SNS, de acordo 

com alguns autores, tem-se revelado avesso a processos de mudança e modernização? É 

essa a sua opinião. Será que com a empresarialização estaremos a promover o fim do 

SNS? 

Boa pergunta, boa pergunta! Isso ainda vai dar numa entrevista na televisão. Uma 

pergunta difícil, difíceis! Talvez sim, talvez não! Talvez mais para o sim, capaz. Capaz de 

começar a pôr-se em risco determinadas ideais do SNS. É capaz! 

Se não se tiver cuidado, se apanharem uns gestores mesmo viradinhos para 

cumprirem determinadas…é capaz! Não digo nada, é capaz. Algumas mudanças já foram 

assim um pouco, desde que pronto, cuidados daqueles, aquela noção de cuidados gratuito, 

isso vai-se perder! Ainda no outro dia, estou farta de ontem, acho que foi ontem a pensar, a 

pensar no país e não me consigo recordar do país. Não sei se viu na televisão, ainda não há 

um mês a comparação de Portugal com um país, não sei, não me consigo lembrar. Era a 

comparação a nível da saúde e a nível da educação. Então um jornalista português fez o 

documentário desse país e um jornalista deles fez cá. Era uma coisa, e diziam eles, eu já 

apanhei a noticia assim a meio que era uma coisa que já esteve melhor, já não era nada 

daquilo que era antigamente, mas que, quer dizer, comparado connosco, nós estamos a 

anos de luz, sei lá do quê…da civilização. A nível da educação a criança tem o ensino todo 

gratuito, penso que até ao nono ano de escolaridade, penso que não sei ao certo se era o 

nono, mas pronto, mas sei que era a primária e mais um ou dois anos gratuitos, 

alimentação gratuita, manuais escolares gratuitos, transporte gratuito: uma carrinha vai 

buscar as crianças a casa e vai levar à escola e leva novamente a casa. A nível da saúde 

deram o exemplo o da maternidade onde o pai acompanha a mãe desde, desde que a mãe 

entra, desde que a senhora entra, desde que tem o filho pode ficar no quarto, com umas 

instalações espectaculares. A mulher pode ficar não sei quanto, se é dois anos em casa. Eu 

acho que de facto se deveriam melhorar as condições, não é complicado, por exemplo, ao 

tempo que na lei o pai tem direito a assistir ao parto. Há quantos anos isso está em lei? O 

hospital de Aveiro, aqui claro que não tinham condições, mas já podiam estar há muito 

tempo ter, ter realizado obras. É lei. Porque é que as pessoas fugiam daqui e iam para as 
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clínicas? Por algum motivo era e muitos partos não se faziam por causa disso, quer dizer 

aquilo está em obras e está, mas já se houve dizer de profissionais do serviço não é para 

ficarem lá e que não sei que. Porque é que os profissionais têm assim tanto medo de dar a 

cara? Só se não cumprem. Porque é que muita gente não gostava de vir trabalhar para a 

pediatria? A partir do momento em que os pais ficaram 

Mas é há pouco tempo que os pais podem ficar? 

Não isto é já, eu trabalho há vinte e cinco anos e de inicio o director, comecei a 

trabalhar aqui, o director aqui do serviço, que já faleceu, já queria que a mãe ficasse, 

depois houve o regulamento do serviço que foi, que foi sendo alterado. As mães que 

ficavam cá, as mães que amamentavam, a primeira noite quando as crianças eram 

operadas, a primeira noite internadas, pronto havia assim. Depois as coisas foram-se 

modificando, já a lei dizia que de facto os pais tinham direito acompanhar a criança 

enquanto internada. E depois chegou-se passado uns anos, que se conseguiu isso. E isso foi 

muito, muito, muito polémico. Uma resistência, uma coisa louca, parte dos meus colegas 

não queriam que os pais ficassem e mesmo médicos. Claro que agora já ninguém põe isso 

em causa. Agora as pessoas ficam chateadas é quando não ficam. 

Eu cheguei a fazer noite sozinha daquele lado, que agora são quinze camas, na altura 

eram vinte e cinco, sozinha algumas noites e tardes, muitas noites e algumas tardes, 

sozinha com vinte e cinco miúdos sem mães. Quer-se dizer, as pessoas agora têm meia 

dúzia e a mãe ainda tem, ainda faz mais e estamos a trabalhar em parceria de cuidados, em 

que elas fazem tudo, só não fazem o não sabem e o que não podem. E mesmo assim ainda 

acham complicado, quer dizer isto é como tudo, é como tudo. Já não sei a que propósito é 

que veio isto! 

O impacto da empresarialização pode ficar limitado se não for enquadrado por 

uma efectiva regulação do estado, que evite a segmentação do mercado na procura de 

nichos lucrativos, por parte dos gestores. De que forma é que o hospital assegura o 

equilíbrio entre a preocupação com os resultados e a qualidade dos cuidados prestados? 

Falando aqui do serviço, se calhar, mais específico. 

Não sei, ainda estamos muito. Ainda está tudo um pouco no início. 

Mas há alguma preocupação desenfreada com os custos, em não gastar muito 

Em relação, também penso que não depende do hospital em si, por exemplo também 

temos as directrizes da ARS. Por exemplo o hospital, o serviço de urgência abriu novo, no 
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fim do ano e foram separadas as urgências de pediatria e as urgências de geral. E a 

urgência de pediatria era para abrir com S.O., porque o S.O. é cá em cima nos serviços, 

sempre foi desde que o serviço abriu, o que não tem cabimento nenhum. O S.O. é lá em 

baixo na urgência, as crianças continuam a fazer S.O. cá em cima, porque não havia 

dinheiro. A A.R.S. disse-nos, não, não há dinheiro para mais profissionais de enfermagem. 

Continua fechado. De qualquer das maneiras, a nível de enfermagem ultimamente até tem 

entrado muita gente. Tem entrado muita gente e até vão ficando, não vão embora, vão 

ficando. A nível de, eu noto mais é a nível de recursos materiais, enquanto, por exemplo, 

mas lá está, volta ao mesmo eu penso que é que está a frente nos cargos, a gerir, porque eu, 

ora eu estou aqui agora há quatro anos, ainda com a outra administração eu fundamentei a 

necessidade das camas, a necessidade da mudança das camas da pediatria I. Foram as 

camas todas mudadas, sofás para as mães não tínhamos, tínhamos um ou outro todos 

estragados, comprou-se imenso equipamento e estou arrependida de não ter pedido mais. 

Mas sempre com aquela coisa, quer dizer enfiam-nos aquela coisa na especialidade e nos 

cursos de administração, enfiam-nos aquela coisa de racionalização e não sei que e mais 

não sei que, que a pessoa chega aqui depois, resultado se tivesse pedido mais, ai fizeram-se 

obras: fez-se aqui um isolamento; fizeram-se dois quartos para as mães; compraram-se 

camas para as mães. 

Na administração SA? 

Sim, comprou-se uma incubadora lá para dentro, muita coisa mesmo. Abriu-se o 

serviço domiciliário, muita coisa e comprou-se equipamento para equipar o serviço. 

Abriram-se para aí serviços e montes de coisa. Desde que a fundamentação, de facto 

tivesse de facto alguma lógica e justificasse de facto aquele pedido ninguém nos ponha em 

causa. Agora não, agora precisava de montes de coisas, coisas tão simples como um 

oxímetro de pulso, porque tenho aí uma série deles para abate, que já são muito antigos que 

não têm conserto, portanto não há mesmo. Portanto a indicação dos serviços de instalações 

e equipamentos é abate. Antigamente fazia o pedido de abate e era para, e pedia a 

substituição. Num mês, dois no máximo nós tínhamos o equipamento substituído. Agora 

não, nunca há dinheiro. Vá lá, ao menos pagam os ordenados. É por aqui que eles vão é por 

aqui que eles motivam as pessoas a trabalhar, é assim que dão condições. 

Mas eu não sei se é o modelo que está em causa, é capaz de ter algum contributo. 

Devem ter, os órgãos de gestão devem ter que dar satisfações a quem: à tutela. Acredito 
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que sim que tem que ser, não é? Mas será que não conseguiam fundamentar determinadas 

coisas? Onde é que está a qualidade dos cuidados? De maneira que não sei, qualquer das 

maneiras ainda é pouco tempo. Será que ficando mais um ano ou daqui a um ano tenho 

uma opinião diferente, que as coisas já estão mais estáveis? Eles depois dizem que 

deixaram, ah mais isto não ficou muito bem, se ficou bem ou mal não sei. Uns dizem que 

sim outros dizem que não. 

Agora a nível, por exemplo, mas se calhar o caminho também era esse a nível da 

informatização dos serviços todos, a nível da formação, a nível da. Também foi um 

investimento muito grande, mas esse investimento iria ser feito na mesma. Não é por ser 

este modelo que as coisas. Tudo o que se completou ou que se está a completar agora 

estava iniciado. Portanto não há nada de novo, não há nada de novo agora. 

Então, mesmo sendo pouco tempo é capaz de nos enumerar vantagens e 

desvantagens? 

Eu, vantagens ainda não tenho nenhuma. Será que é pouco tempo ainda? Talvez! 

Talvez! Não notei diferença, quer dizer assim aquela diferença isto estamos melhor, isto 

vai melhor. Até porque em termos de produtividade, acho que quem estava no outro 

concelho que até exigia mais. Acho até as pessoas cumpriam mais. Também não é a meter 

medo às pessoas, que as pessoas vão fazer melhor. 

Desvantagens, está na mesma. Nem vantagens, nem desvantagens, não acho nada. 

Desvantagens, lá está, acho que as coisas já estavam também a estar um pouco nesse 

caminho, em termos de autonomia. Acho que agora, sei lá, uma desvantagem um controlo 

mais apertado. Os nossos movimentos, talvez queiram controlar um pouco mais o 

profissional, mesmo agora com a história de picar o ponto. Mas também não é pela parte 

de enfermagem, que as coisas estão pior, é pela parte médica. Os enfermeiros nem são eles 

que estão a levantar o problema de picar o ponto ou deixar, porque nós cumprimos 

horários. E chegamos a horas, às vezes há uma coisa ou outra que chega atrasada em 

situações pontuais, como há em todas as profissões. Agora a parte médica, a parte médica 

está num tumulto. 

Se for lá em baixo ao serviço de urgência são só médicos, está bem que eles são 

vistos e não sei quê. A enfermagem vê-se por todo lado, não chegam. E quem é que toma 

mais conta dos doentes que ficam por ali, são os enfermeiros, não são os médicos. O 

médico vê pede tal e depois olha, a enfermeira é que tem que ficar as outras horas todas. 
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Consultas que começam, deviam começar às nove e chegam às onze. Ao meio-dia já 

estão a sair. Toda agente sabe disso. E não deve ser novidade deste hospital, é geral. E 

quando estão aqui, mas não estão e estão numa clínica a operar. É assim que. Os gastos 

maiores em horas extraordinárias são com quem? Só que não há uma administração que 

consiga travá-los, nem EPE, nem SA, nem nada. Ninguém consegue por mão a 

determinadas equipas médicas. Ninguém consegue. E os maiores gastos são com eles, não 

são com os enfermeiros nem com os auxiliares da acção médica. Não há dinheiro para 

pagar a horas extraordinárias aos enfermeiros, isso é a nível nacional, mas aos médicos há. 

Quando não há fazem barulho e depois pagam-lhes o dobro. Onde é que está…é por ser 

EPE? Não e que não conseguem na mesma, quando tocam num médico, como agora 

aconteceu, demissão em bloco. 

Depois é assim, eu acho que a enfermagem deveríamos ter a nossa autonomia e 

temos e temos que lutar por ela. Só que o hospital de Aveiro está numa situação em que, só 

que somos três, de carreira somos três chefes neste momento. O resto é tudo responsável 

de serviço. Está um concurso impugnado há onze anos, ou mais que era o meu. Portanto eu 

concorri para Águeda, fiquei lá e fiquei lá cinco anos a trabalhar na medicina em Águeda. 

E depois concorri para aqui, portanto esse concurso também foi impugnado. Mas eu já 

tinha a categoria, portanto a mim ninguém ma tirou. Agora abriu outro, vão iniciar-se as 

discussões curriculares qualquer dia e que deve ser para impugnar também. O mal é 

começar um. A história já é velha. 

O mais difícil é nós lutarmos por uma carreira de enfermagem é que se a palavra do 

enfermeiro chefe é um bocadinho respeitada, a do responsável ou de alguns responsáveis 

de serviço não é muito. Estarem a falar ou não é a mesma coisa, só que tem que estar ali 

um enfermeiro responsável. E algumas pessoas não tem sequer preparação sequer para 

estarem nesses locais e isso vemos na nossa autonomia, parecendo que não. E depois quem 

manda é o senhor doutor, quem manda nesses serviços é o director de serviço. Se querem 

um enfermeiro a mais é o director que trata, se não quer aquele enfermeiro na equipa, há aí 

serviços que o enfermeiro sai. 

Mesmo que seja um bom profissional? 

Para eles o que era bom era a nossa carreira também acabar e ter, os enfermeiros 

chefes acabarem. Lutei muito, já fiz muita greve, lutei pela carreira que temos, já foi 
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melhor, mas pronto, agora os mais novos, que lutei, que eu já estou cansada e velhota. Não 

sei, não sei o que é que isto vai dar. 

Acha que este modelo é para continuar? 

Eu acho que sim. 

Deve continuar? 

Eu não tenho nada contra, desde que coloquem as pessoas certas nos lugares certos. 

Desde que sejam bons gestores e que conheçam aquilo que de facto é a saúde. Às vezes 

põe as pessoas em locais que não vêm nada, não é. E depois dá-se este tipo de empresas, já 

os SA se dava a colocar pessoas ou do partido ou pessoas, amigos ou mais não sei o quê. 

Pessoas às vezes sem experiência nenhuma na área da saúde, e depois pensam que sabem 

muito, que sabem muito. Depois as coisas correm mal. 

Portanto se calhar, eu não me acredito que isto vá andar para trás, mesmo que seja 

outro governo, acho que isto vai para a frente. Agora se colocarem as pessoas certas. Há 

coisas que vamos perder, a nível de benefícios acho que vamos perder. De direitos, acho 

que vamos perder, os utentes vão perder. Tem que se pagar internamentos até x dias. Se 

calhar até ficam mais um dia, depois já não pagam, é lógico. Se eu posso ter alta amanhã e 

depois já não pago, não porque é que eu hei-de ir para casa. E um dia no hospital é um 

dinheirão. 

Portanto quem faz estas leis é que não consigo entender o porquê! Pensam que vão 

ganhar muito dinheiro mas. A história das altas precoces é só, principalmente nos serviços 

de medicina, ai aquelas camas têm, de medicina nem tanto, nas cirurgias tem mais 

produtividade. Dão altas precoces. 

E aqui a nível da pediatria? 

Aqui os pediatras não estão muito por aí. Às vezes até poderiam dar altas mais 

precoces, mas é complicado: está o pai, está a mãe, ainda têm tosse e mais não sei o quê e 

eles não correm muito esse risco. Há um ou outro assim mais arrojado e dá alta. Aqui no 

serviço até estamos no cantinho do céu, onde temos grande produtividade é mais a nível de 

otorrino, porque operam, operam, operam e tenho eu que alto que não tenho camas. Ai 

então vou fazer queixa à administração. Se faz favor. Eu camas no corredor não aceito. Se 

tivesse um filho meu operado não queria que ele estivesse no corredor. Em termos de 

cuidados, não consigo prestar cuidados mínimos no corredor. 
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Portanto em pediatria nem tanto, nas camas de cirurgia em que entra um doente, o 

outro vai ter alta e ainda lá está. Eles querem mostrar operados, só que depois é uma 

infecção é uma sutura que abre, é uma sutura que não sei quê, é o doente que vai para casa 

e depois não consegue alimentar-se e volta ao serviço. Pronto! 

Só que não sei, isto está assim tudo tão complicado, que faço por não pensar muito! 

E aqui na pediatria há aqui muita coisa que nem nos apercebemos. Às vezes a 

conversarmos uns com os outros ou no refeitório ou no bar é que nos apercebemos de 

determinadas situações. Que a pessoa aqui quase nem se apercebe! 
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Enfermeira E 

Data: 25 de Janeiro de 2007 

Duração: 11 minutos 

 

O modelo empresarial aplicado a hospitais públicos surge como um tentativa de 

alcançar uma maior eficiência e eficácia nos cuidados prestados ao cidadão. Como 

profissional de saúde a exercer um cargo de gestão considera que este objectivo foi 

alcançado. Isto é, houve um aumento da produtividade sem reduzir a qualidade dos 

cuidados prestados? 

Não sei. Houve um aumento de produtividade, não te sei dizer se de qualidade, para 

isso era preciso ter avaliado, era preciso ter indicadores de qualidade. Como esses 

indicadores de qualidade não foram construídos, nem aplicados antes, nem depois, é difícil 

responder. 

Para que haja uma aplicação efectiva do modelo empresarial é necessária a 

existência de condições, entre as quais o envolvimento de todos os profissionais. Qual foi 

o vosso contributo para a implementação deste modelo, no hospital? Foi-vos pedido 

algum contributo, a vossa opinião? 

Quem, quem é que pediu o contributo? 

O conselho de administração, neste caso. 

Eu integro o conselho o conselho de administração! Quer que eu diga 

particularmente o quê? Se… 

Então pertencendo ao conselho de administração, houve da vossa parte, pediram a 

colaboração dos enfermeiros chefes, se lhes pediram opinião se os informaram dos 

objectivos a curto e a médio prazo, se pediram alguma colaboração da parte deles… 

O novo modelo jurídico foi, como sabe, regulamentado, após, portanto, a publicação 

do novo regulamento jurídico, que todas as pessoas têm acesso e tiveram acesso, sabemos 

que houve algumas mudanças. E portanto o que foi feito, foi, após portanto, a aplicação, ou 

melhor nem foi aplicação, foi portanto a orientação dada, foi pedida às pessoas que 

colaborassem obviamente nos ajustamentos que foi havendo ao novo modelo. 

E houve alguma formação nesse sentido? 

Formação em quê? 
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Orientações, por forma a que eles vos pudessem ajudar a concretizar os objectivos 

propostos? 

Depende de que formação, se me fala em formação, houve. Agora não houve 

formação sobre o que é um modelo SA. Isso está legislado e toda a gente sabe e os 

decretos de lei foram dados às pessoas. Obviamente que em todo o processo, nalguma 

medidas que foram tomadas, foram acompanhas de formação e de informação, 

nomeadamente os modelos de desempenho, os objectivos, e portanto aquilo que se 

pretendia do hospital. Nas reuniões de comissão de enfermagem, obviamente. 

Vários autores defendem que o anterior modelo de gestão apresentava 

consequências negativas para os cidadãos, profissionais e sistema de saúde, pois 

tornara-se burocrático, lento e corporativista. Considera que este modelo lhe 

proporciona uma maior autonomia e agilidade dentro da pró… 

Considero! 

Em que medida? 

Do ponto de vista administrativo. Também a nível financeiro, mais concretamente a 

nível da enfermagem permite acelerar, portanto, a admissão de enfermeiros, portanto 

quando eu preciso de admitir enfermeiros faço uma oferta pública de emprego após a 

autorização do conselho de administração. E portanto é um processo, é mais simplificado, 

não é tão moroso, tão burocrata. 

E a nível de autonomia? 

Não me sinto com nenhuma perda de autonomia. 

São vários os objectivos que fomentaram esta nova cultura de gestão em todos os 

profissionais e unidades, entre os quais: desenvolvimento profissional e meritocracia; 

eficiência operacional e económico-financeira. Estes objectivos foram alcançados, após 

a implementação? Houve uma aposta na formação dos profissionais, incentivos por 

mérito? 

Houve formação, mas chegarmos mesmo a dar incentivo por mérito, não. O processo 

foi de facto, da formação foi feita, mas avançar para o modelo de incentivos não. Não 

chegou a ser feito no hospital. 

E por algum motivo em especial? 

Olhe, por vários motivos. Obviamente mudanças de conselho de administração, 

portanto alguma paragem nestes processos, não é, que também, de alguma forma dificulta 
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o caminho. Por sua vez houve um acompanhamento muito grande da unidade de missão, 

enquanto SA. A unidade de missão depois foi extinta, não é, passámos ao modelo EPE e 

portanto esse apoio da tutela, também obrigava o hospital, portanto, a avançar. Neste 

momento avançou-se apenas com o SIADAP a auxiliares de acção médica e para 

administrativos. E é, portanto, a primeira vez que estamos a avançar com esse modelo. 

A reforma da saúde em Portugal apresenta-se como indispensável e inevitável, 

aspirando um entendimento entre a qualidade dos serviços, a economia dos recursos e a 

satisfação do utilizador e prestadores. Considera a empresarialização hospitalar a 

solução ideal para atingir este equilíbrio? 

Não sei se é a ideal. É sem dúvida uma experiência importante. É preciso avaliar, 

criar novas oportunidades na gestão, avaliá-las, e portanto, compará-las e só após a 

avaliação é que poderemos dizer seguramente: é por aqui o caminho. Ou seja é importante 

avaliar todas as mudanças, mas acho que é importante fazê-las. 

Fundado numa lógica de administração pública prestadora, o SNS de acordo com 

alguns autores tem-se revelado avesso a processos de mudança e modernização. É essa a 

sua opinião. Isto é, será que com a empresarialização estaremos a promover o fim do 

SNS? 

Não me compete a mim dizer se estamos ou não estamos. Não me parece que o 

modelo de empresarialização acabe com o SNS, não me parece, teoricamente. Agora se 

isso vai acontecer ou não, não sei, não me compete a mim avaliar essa situação. Acho que 

não é isso que está preconizado. 

O impacto da empresarialização pode ficar limitado se não for enquadrado por 

uma efectiva regulação do estado que evite a segmentação do mercado na procura de 

nichos lucrativos por parte dos gestores. De que forma é que o hospital assegura o 

equilíbrio entre a preocupação com os resultados financeiros e a qualidade dos cuidados 

prestados? 

Tem de haver equidade e portanto tem de haver, é fundamental que não haja a 

desnatação, que não haja, portanto, exageros nas preocupações, realmente, economicistas. 

É preciso equilibrar e haver muita sensibilidade no mercado como o da saúde, que é 

diferente, que é específico. 

E acha que o HIP tem essa preocupação? 

Acho. 
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Após quatro após a sua implementação será que nos pode enumerar algumas 

vantagens e desvantagens deste modelo empresarial? 

Vantagens caberia, nomeadamente, nos meus pelouros já acabei de dizer: maior 

flexibilidade na aquisição de bens materiais e também muito mais flexibilidade no âmbito 

dos recursos humanos, isso é uma grande vantagem. Relativamente o sistema tornar-se 

mais aberto, permitir a meritocracia e caminharmos para o modelo de incentivos, penso 

que também é muito vantajoso e portanto, a própria competição entre instituições de saúde, 

quer seja pública, quer seja privada, acho que isso é saudável. Relativamente a 

desvantagens deste modelo, às vezes, o avançar nas novas, nas novas, nos novos desafios 

pode ser realmente um bocadinho comprometido, por questões culturais. Portanto a 

organização nem sempre está preparada para a mudança e isso faz-se, de uma forma 

gradual e lenta. É preciso envolver as pessoas na mudança. 

E sente-se capaz de sugerir alguma alteração a este modelo? 

Qual modelo? 

Ao modelo empresarial! Capaz de sugerir alguma alteração de forma a que ele 

funcione melhor, de outras maneira… a nível das desvantagens, enumerou algumas… 

A nível das desvantagens, sim, tem muito a haver com a postura dos conselhos de 

administração, com a postura da gestão intermédia na mudança, no envolvimento das 

pessoas, portanto tem de haver um objectivo comum, tem de haver um empenhamento de 

toda a gente na mudança e toda a gente tem de saber o caminho, para onde é que deve ir. E 

este processo muitas vezes acompanha-se, é acompanhado de formação. Ela é 

fundamental. A formação e por outro lado portanto, uma liderança eficaz, eficiente com 

uma perspectiva de condução das suas equipas nas mudanças de comportamento. 

Então este modelo será para manter? 

Não sei. 

Então não tem uma opinião formada… 

Compete à tutela se é para manter ou não. 

Mas na sua opinião, senhora enfermeira. 

Depende, pode ser. Depende da avaliação. 

Mas tendo em conta a realidade do hospital HIP. 

Se eu acho que este modelo no hospital deve-se manter? 

Sim. 
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Acho, mas acho que é preciso fazer muito ainda. Sobre para não haver compromisso 

o comprometimento deste trabalho. 

E o que é que falta fazer? 

Formação, envolvimento e empenhamento das pessoas. 

E o principal é? 

O envolvimento. 

É o envolvimento dos profissionais? 

É. 
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Grelha de Análise de Conteúdo 
DOMÍNIOS CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO 

Reforma da 
Saúde 

Serviço Nacional de 
Saúde 

“Se calhar estamos…Mas o SNS não estava a 
funcionar bem…muitas falhas, muitas lacunas.” A 

“…tem que funcionar sempre pelo menos, pelo menos 
na área da prevenção…” A 

“…nunca poderá terminar…Muita gente depende do 
SNS” A 

“…coisas que forçosamente tinham que ser 
melhoradas” B 

“É provável que sim…privatizando iremos acabar 
com o SNS” B 

“…a tendência é para aí.” B 

“…não estamos a acabar com o sistema…o SNS deve 
continuar” C 

“Capaz de começar a pôr-se em risco determinados 
ideais do SNS” D 

“…aquela noção de cuidados gratuitos, isso vai-se 
perder!” D 

“Não me parece que o modelo de empresarialização 
acabe com o SNS…Acho que não é isso que está 
preconizado” E 

 Empresarialização 
Hospitalar 

“…penso que sim…as mudanças são sempre boas” A 

“…só depois de avaliar uma determinada 
mudança…foi boa ou há mais algum ajuste a fazer” A 

“…ainda há muita coisa para fazer” A 

“Não, não me parece…que estas situações passem 
pela questão empresarial” B 

“…ainda estou um bocadinho céptica” B 

“…seja um investimento e para rentabilizar e não me 
parece que a saúde deveria ser vista nesses moldes.” 
B 

“…pode ser um meio para, mas não vai só por só, 
pode ajudar.” C 

…” a ajuda maior vai passar pela responsabilização 
do próprio doente” C 

“…não é só o modelo empresarial que vai dar alguma 
solução…mas passa por todos nós” C 

“…não depende do modelo…acho que depende das 
pessoas” D 

“Não sei se é a ideal…é uma experiência importante. 
É preciso avaliar” E 

“…só após a avaliação é que poderemos dizer 
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seguramente” E 

“…é importante avaliar todas as mudanças, mas acho 
que é importante fazê-las” E 

 Vantagens do modelo 
empresarial 

“…as coisas ainda mudaram tão pouco” A 

“…como objectivos e como ideais…poderá ter o seu 
interesse” B 

“…se continua a trabalhar no sentido de melhorar” B 

“…o hospital tentou sensibilizar as pessoas realmente 
para uma maior produtividade…para os custos e para 
os gastos” C 

“…não vejo que a filosofia seja má” C 

“…confrontados mais com o bom uso dos recursos 
que temos…acabámos por ter de definir critérios para 
o uso deste recursos…acaba por nos ajudar” C 

“…vantagens, ainda não tenho nenhuma…não notei 
diferença” D 

“…flexibilidade na aquisição de bens materiais e dos 
recursos humanos” E 

“…o sistema tornar-se mais aberto, permitir a 
meritocracia e caminharmos para o modelo de 
incentivos” E 

“…própria competição entre instituições de saúde” E 

 Desvantagens do 
modelo empresarial 

“…há muito ainda sobretudo na classe médica, muita 
resistência…é muito difícil mudar” A 

“…as pessoas arranjam as complicações mais 
incríveis que imaginar se possa” A 

“…há muita gente próxima da reforma que já não 
estão para se chatear”, referindo-se ao comodismo dos 
profissionais A 

“…ainda nem sequer vimos grandes frutos” A 

“Na prática, nestes quatro anos, ainda não me parece 
que haja nada assim de muito visualizado”B 

“…as pessoas não estão muito viradas para a 
mudança” B 

“…é uma maneira de ser do país, da cultura e isto 
custa muito mudar de mentalidades” C 

“ é um processo longo, é demorado, os efeitos não são 
imediatos…acaba por ser também desgastante” C 

“…está na mesma” D 

“…um controlo mais apertado…controlar um pouco 
mais o profissional” D 

“…o avançar nos novos desafios pode ser realmente 
um bocadinho comprometido, por questões culturais” 
E 
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“…a organização nem sempre está preparada para a 
mudança e isso faz-se de uma forma gradual e lenta” 
E 

 Alterações ao modelo 
empresarial 

“…há muita mentalidade para mudar”A 

“…tinham que se mudar muitas mentalidades” A 

“…estamos a trabalhar muito na mentalidade de 
funcionário público” A 

“…já começa alguma coisa a alterar…ainda temos 
muito que andar” A 

“…ser uma gestão participada…dialogada…implicar 
os vários elementos de saúde”B 

“…temos muito que mudar a nível de país, de 
organização, de mentalidades, de sensibilização de 
pessoas” C 

“É preciso envolver as pessoas na mudança” E 

“…a postura dos conselhos de administração…da 
gestão intermédia na mudança, no envolvimento das 
pessoas…tem de haver um objectivo comum” E 

“…formação. Ela é fundamental” E 

“…uma liderança eficaz, eficiente…nas mudanças de 
comportamento” E 

 Modelo empresarial 
– Que futuro 

“Se calhar estamos…Mas o SNS não estava a 
funcionar bem…muitas falhas, muitas lacunas.” A 

“…tem que funcionar sempre pelo menos, pelo menos 
na área da prevenção…” A 

“…nunca poderá terminar…Muita gente depende do 
SNS” A 

“…coisas que forçosamente tinham que ser 
melhoradas” B 

“É provável que sim…privatizando iremos acabar 
com o SNS” B 

“…a tendência é para aí.” B 

“…não estamos a acabar com o sistema…o SNS deve 
continuar” C 

“Capaz de começar a pôr-se em risco determinados 
ideais do SNS” D 

“…aquela noção de cuidados gratuitos, isso vai-se 
perder!” D 

“Não me parece que o modelo de empresarialização 
acabe com o SNS…Acho que não é isso que está 
preconizado” E 

Implementação 
do Modelo SA 

Contributo dos 
profissionais e discussão 
pública dos objectivos 

“Não, que eu saiba não” A 

 “…faz conhecimento público do que são os 
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objectivos, através do director de serviço” B 

“Não somos chamados a fazer parte do projecto” B 

“Parte de cima para baixo” B referindo-se à falta de 
comunicação 

“…as coisas deveriam ser pensadas e estruturadas de 
uma forma mais colectiva e mais implícita” B 

“…houve formação…para as chefias” C 

“…houve um envolvimento…e os serviços…foram, 
portanto, confrontados com a necessidade de 
fazermos protocolos” C 

“É meu objectivo…dar formação à equipa sobre essa 
área” C 

“…não têm formação do modelo em si, teórica” C 

“Não…recebem-se as ordens e o modelo é 
implementado” D 

“…depende de quem fica nos órgãos de gestão, que 
envolvimento consegue ter com os outros 
profissionais” D 

“…explicado, explicado, não” D 

“…poderiam ter tido maior abertura, maior 
comunicação” D 

“…houve aquilo essencial, muito essencial” D 

“…foi pedida às pessoas que colaborassem…nos 
ajustamentos” E 

“…se me fala em formação houve. Agora não houve 
formação sobre o que é um modelo SA” E 

“…os decretos de lei foram dados às pessoas” E 

“…nalgumas medidas…foram acompanhadas de 
formação e informação” E 

 Autonomia “Não notei assim uma diferença substancial” A 

“…basicamente estão a funcionar da mesma forma” 
A 

“Acho que é praticamente a mesma coisa” B 

“Da minha gestão a autonomia é igual” B 

“…a gestão é a mesma” B 

“…mais condicionada quando tenho muito mais 
doentes…e o mesmo pessoal” B 

“Não faço a gestão que gostaria, faço a gestão que é 
possível” B 

“…os métodos de trabalho de enfermagem sou 
autónoma a decidir” B 

“…ninguém me impõe…um conjunto de 
circunstâncias que nos vão impondo por si” B 
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“Nesse aspecto não senti diferença” C 

“Acho que não nos deu mais autonomia” C 

“…atribuíram aos directores praticamente a 
autonomia dos serviços” C 

“…tínhamos alguma autonomia de pedir…neste 
momento tem que passar por eles” C 

“…tinha muito mais enquanto era público” D 

“…depende de quem está à frente” D 

“…cada vez mais estamos a perder mais autonomia” 
D 

“…há serviços que o director quer mesmo fazer tudo” 
D 

“Não me sinto com nenhuma perda de autonomia” E 

 Burocracia “Portanto continua haver essa burocracia” A 

“…parte burocrática continua toda igual” A 

“…menos burocrático se calhar era possível agilizar 
um bocadinho as coisas” A 

“…em termos burocrático acaba por, por complicar” 
B 

“Isto em termos burocráticos é complicado” B 

“…a burocracia, eu acho que até aumentou mais” D 

“…acho que está muito, muito mais complicado” D 

“Não temos resposta, antigamente tínhamos” D 

“…é mais simplificado, não é tão moroso, tão 
burocrata” E 

 Avaliação de 
Desempenho 

“…está como estava, é a mesma coisa” A 

“…essa avaliação que já se fazia antes continua a ser 
feita” A 

“…auxiliares, penso que administrativos está agora a 
arrancar” A 

“…neste momento…as progressões estão congeladas” 
C 

“…começou-se agora a fazer a avaliação dos 
auxiliares” D 

“…a nossa avaliação…mantém-se na mesma” D 

“…avançou-se apenas com o SIADAP para auxiliares 
de acção médica e administrativos” E 

 Meritocracia “…mesmo a gestão que se proponha por 
incentivos…está em stand by” B 

“…concretamente acho que não nos dão nada” C 

“…para isto manter-se precisam de algum estímulo”C 
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“…as pessoas pudessem sentir-se mais aliciadas…se 
houvesse…um incentivo” C 

“…incentivos…que acabou por nunca se fazer” D 

“…não houve incentivo nenhum, não houve 
motivação nenhuma” D 

“…a dar incentivo por mérito, não” E 

 Eficiência 
económico-
operacional 

“Às vezes coisas básicas e fundamentais não existem” 
A, referindo-se aos recursos físicos 

“…há maior controlo dos custos” C 

“…as pessoas estão mais sensibilizadas para os 
custos” C 

“…médicos foram mais sensibilizados para os 
critérios de internamento” C 

“…aquisição de materiais novos…já é difícil” C 

“Agora nunca há dinheiro. Vá lá, ao menos pagam os 
ordenados…” D 

 “…nas cirurgias tem mais produtividade. Dão altas 
precoces” D 

Impacto do 
Modelo SA 

Produtividade “…não há assim uma diferença substancial” A 

“…a nível de consulta externa nem por isso.” A 

“…algum aumento sobretudo de melhor 
ocupação…dos espaços dos gabinetes…Tomara até 
termos mais gabinetes.” A 

“as listas de espera não reduziram tão 
substancialmente como isso” A 

“…numa fase inicial, isso teve impacto e penso que 
houve melhoria.” B 

“…há serviços que nem tinham lista de espera e neste 
momento têm” B 

“…nível do Hospital de Dia houve muito 
acréscimo”B 

“…não podemos neste momento ter uma resposta 
efectiva…a nível de produtividade” C 

“…as pessoas estejam muito mais sensibilizadas para 
esse objectivo” C 

“…ainda não se viu nada se de facto esta 
produtividade vai ser alcançada, se não.” D 

“Ainda não se notou…quer dizer se formos a dados 
concretos eu não sei.” D 

“Houve um aumento de produtividade.” E 

 Qualidade “Prestação de cuidados, nos internamentos, talvez 
tenha havido alguma alteração.” A 

“…a história da acreditação e houve outra 



58 

preocupação em termos de qualidade.” B 

“…maneira geral há serviços que melhoraram o 
número de atendimentos” B 

“ A qualidade é sempre dúbia” B 

“…em termos de números há serviços que 
aumentaram, mas também há outros que diminuíram.” 
B 

“…faz-se o que se é, dá-se prioridades e não se dava” 
B 

“…temos que analisar o que é a qualidade, o que é 
interessante, o que não é…” B 

“…estamos muita mais viradas para as questões de 
tratamento em si…e pouco mais” B 

“…sentiu-se uma melhoria, neste momento…há um 
decréscimo” B 

“…o hospital em si tem como objectivo uma 
acreditação…realmente no sentido de melhoramos da 
qualidade” C 

“…estamos a entrar no caminho de mais alguma 
qualidade, mas não temos dados estatísticos” C 

“…grandes empresas, estão quase todas acreditadas. 
Portanto os hospitais vêm por arrasto e vem a 
qualidade por arrasto.” C 

“…os cuidados têm melhorado, faz-se melhor, 
portanto há mais qualidade” D 

“O hospital também entrou num processo de 
acreditação…agora está tudo parado.” D 

“…não sou apologista de mais recursos humanos 
melhores cuidados.” D 

“…indicadores de qualidade não foram 
construídos…é difícil responder” E 

 Equilíbrio 
resultados/qualidade 

“…vai havendo alguma preocupação” B 

“…com este tipo de sistema empresarial… se 
investiu”B 

“…apesar de ser uma gestão empresarial…é estar 
dependente de um orçamento de estado” B 

“Isso deve ser a administração a responder” C 

“…tudo o que se completou ou que se está a 
completar agora estava iniciado” D 

“…é fundamental que não haja a 
desnatação…exageros nas preocupações realmente 
economicistas. É preciso equilibrar e haver muita 
sensibilidade no mercado como o da saúde” referindo 
que o HIP tem essa preocupação E 
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 Relação 
tempo/efeitos 
concretos 

“…o espaço de tempo ainda é curto” B 

“…daqui a algum tempo se venham a notar efeitos 
mais concretos” C 

“…acho que ainda é um bocado cedo” C 

“…mais numa fase de sensibilização” C 

“A nossa experiência ainda é pequena” D 

“Ainda não se nota grandes alterações” D 

“Para já ainda é um bocadito cedo”D 
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