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Pelo Sonho é que vamos, 

comovidos e mudos. 

Chegamos? Não chegamos? 

Haja ou não haja frutos, 

pelo Sonho é que vamos. 

 

Basta a fé no que temos. 

Basta a esperança naquilo 

que talvez não teremos. 

Basta que a alma demos, 

com a mesma alegria, 

ao que desconhecemos 

e ao que é do dia-a-dia. 

 

Chegamos? Não chegamos? 

- Partimos. Vamos. Somos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação entre cuidados de saúde ambulatórios e cuidados de saúde 

hospitalares tornou-se, nos últimos anos, objecto de discussão e debate no que 

se refere às políticas de saúde e à organização da prestação dos cuidados 

médicos à população, particularmente em alguns países desenvolvidos 

(Hampson, Roberts e Morgan, 1996 [1]). 

Idealmente deve existir um sistema de cuidados de saúde integrados e 

completos cobrindo a totalidade da população e de acesso fácil para todos. O 

primeiro nível do sistema, os cuidados de saúde primários (CSP), deve ter 

condições adequadas para a prática de educação, prevenção, diagnóstico, 

terapêutica, reabilitação e cuidados paliativos, devendo estar ligado a serviços 

de cuidados de saúde secundários (CSS) e terciários. O sistema de saúde 

deve estar concebido e estruturado de forma a proporcionar o recurso aos 

cuidados que forem necessários em cada situação ou momento (Direcção 

Nacional da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral (APMCG), 

1991 [2]). 

A Medicina Geral e Familiar (MGF) é, antes de tudo, uma medicina da 

pessoa. Cada cidadão deve ser compreendido e atendido na sua globalidade 

bio-psico-socio-cultural. Cada pessoa deve ser sentida e tratada no sistema de 

saúde, não como um elemento entre milhões, mas como um ser único com 

todas as suas particularidades e potencialidades, com os seus problemas e 

necessidades de saúde muito pessoais (McWhinhey, 1994 [3]). 

Independentemente da diversidade de formas e da alteração de funções 

da família nas sociedades actuais, ela continua a ser um contexto fundamental 

a ter em conta na compreensão dos fenómenos de saúde-doença e na 

intervenção em saúde. Assim sendo, a MGF é uma medicina da pessoa 

humana global que se completa em cuidados personalizados e humanizados. 

O médico de família (MdF) é um licenciado em Medicina com habilitação 

específica para prestar, com independência e autonomia, cuidados 

assistenciais de MGF aos indivíduos e famílias que o escolham como seu 

médico assistente. Assim, assume a responsabilidade da prestação dos 

cuidados de saúde no âmbito da sua competência profissional a um conjunto 
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relativamente estável de cidadãos e de famílias o que, no contexto do sistema 

de saúde, corresponde a uma população definida inscrita numa lista de 

utentes. 

O MdF, enquanto integrador e coordenador da prestação de cuidados 

personalizados e da utilização de recursos, deve salvaguardar a sua 

independência técnica, quer em relação aos agentes interessados na indução 

do consumo de bens e serviços, quer em relação a terceiros pagadores 

(Estado, companhias de seguros e outros) e saber resguardar-se de toda e 

qualquer interferência que possa comprometer o seu compromisso hipocrático 

com os seus utentes (Direcção Nacional da APMCG, 1991 [2]). 

A interligação dos diferentes níveis de cuidados é um elemento 

importante na garantia da continuidade e da globalidade de cuidados aos 

doentes. O acesso aos CSS e terciários deverá ser sempre feito por 

referenciação, quer se trate da rede de estabelecimentos públicos, quer de 

redes alternativas integradas no sistema de saúde. 

A comunicação é uma tarefa central na coordenação dos cuidados aos 

doentes. A qualidade dessa informação é condição da eficiência dos cuidados 

de saúde prestados. Vários autores documentam esta afirmação. Essex, Doig e 

Renshaw (1990 [4]) consideram que a partilha de informação nos cuidados a 

doentes com doença mental grave previne potenciais interacções 

medicamentosas graves. Cartwright (1991 [5]) considera que a comunicação 

inadequada entre os clínicos gerais e os especialistas hospitalares é 

particularmente grave quando se trata de doentes no último ano das suas 

vidas. De facto, a troca de informação clínica é um dos pontos vulneráveis de 

todos os sistemas de prestação de cuidados de saúde, levantando problemas 

que não são apenas técnicos, mas sobretudo problemas de natureza ética, 

nomeadamente no que se refere à qualidade, à segurança e à 

confidencialidade dos dados pessoais. 

A ideia dos cuidados de saúde partilhados e integrados, tratada nesta 

tese numa perspectiva estritamente médica, ou seja, cuidados que são 

prestados por MdF e especialistas hospitalares de acordo com protocolos bem 

definidos, também tem sido defendida em alguns países como a solução mais 

adequada para o problema dos custos com os cuidados de saúde (Pritchard e 

Hughes, 1995 [6]). 
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De facto, este modelo é visto por políticos e responsáveis pela gestão da 

saúde como uma possível solução para o problema dos custos crescentes com 

os encargos da saúde podendo, adicionalmente, contribuir para a 

racionalização do sector hospitalar, a organização dos cuidados ambulatórios e 

a melhoria do nível de qualidade geral dos cuidados prestados (McGhee e 

Hedley, 1996 [7]). Nestes termos, permitirá uma distribuição mais equitativa e 

mais eficiente dos recursos disponíveis (Ramos, 1994 [8]). 

Em Portugal esta filosofia também é referida por Nunes e Rego (2002 

[9]) ao defenderem a criação de unidades locais de saúde, numa perspectiva 

integradora dos serviços de saúde de uma determinada área geográfica. A 

articulação eficiente dos cuidados de saúde implicaria, nesta perspectiva, uma 

gestão conjunta a nível do planeamento, da informação, do financiamento e 

dos recursos humanos e tecnológicos disponíveis. 

Embora pese o nível elevado dos gastos com a saúde que actualmente 

se verifica em Portugal, as necessidades de mudança que desde há algum 

tempo vêm sendo advogadas não podem e não devem basear-se 

exclusivamente em razões de ordem económica. 

 

No nosso país, o estudo de Janeiro publicado em 2001 na Revista 

Portuguesa de Clínica Geral [10] revelou que na sua prática clínica, no meio 

rural alentejano, apenas 27% dos doentes referenciados para os cuidados de 

saúde secundários trouxeram para o seu médico de família informação de 

retorno e, ainda mais preocupante, em 24% das referências efectuadas nem 

sequer foi possível marcar uma consulta hospitalar. Este estudo revela 

naturalmente resultados pouco favoráveis para o lado hospitalar, o que poderá, 

pelo menos parcialmente, explicar-se por ter tido como ponto de partida para a 

investigação a posição do MdF. Este constrangimento metodológico pode ser 

indirectamente comprovado quando se comparam os 27% de informação de 

retorno com os 90% apurados num estudo de Varela e Rola publicado em 2000 

na Acta Médica Portuguesa [11] em que o fenómeno é observado pelo lado do 

especialista hospitalar, sendo importante referir o facto de se tratar de 

informação pós-internamento por cardiopatia isquémica no Serviço de Medicina 

do Hospital do Desterro, naturalmente também por isso enviesada. 
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A troca de informação correcta entre a medicina ambulatória e a 

medicina hospitalar é fundamental para a boa prática clínica e para a eficiência 

dos serviços de saúde. Além disto, visa fornecer características particulares 

das pessoas doentes e das suas ideossincrasias, assim como das 

circunstâncias da sua doença que podem ser fundamentais para a terapêutica. 

As dúvidas, os sintomas, a fase de evolução da doença, as complicações 

podem fornecer elementos decisivos para o tratamento. Por outro lado, a 

informação de retorno para o MdF pode trazer elementos preciosos para a 

compreensão dos problemas, o conhecimento dos procedimentos efectuados 

no hospital, a provável evolução, a terapêutica, os cuidados a ter na sua 

avaliação, as eventuais propostas de modificações de estilos de vida. Além 

disso, o conhecimento de que os serviços trocam informação dá confiança aos 

doentes, sendo por isso não só uma questão técnica mas, também uma 

questão ética. 

 

No estudo que nos propusemos fazer, tentámos avaliar o acesso aos 

cuidados de saúde secundários dos doentes inscritos no Centro de Saúde de 

Góis e também a qualidade da troca de informação clínica entre a Medicina 

ambulatória e a Medicina hospitalar. O estudo decorreu no segundo semestre 

de 2002 e foi efectuado nos Centros de Saúde de Arganil, Góis e Lousã, e nos 

Hospitais de referência (Hospitais da Universidade de Coimbra e Hospital 

Pediátrico de Coimbra). 
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PRIMEIRA PARTE 

 

O MÉDICO DE FAMÍLIA NO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 
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Capítulo 1 

A prestação dos cuidados de saúde em Portugal 

 

O Sistema de Saúde Português 

O actual sistema de saúde português começou a desenhar-se no termo 

da década de sessenta e no início da de setenta, com a legislação publicada 

em 1968: “Estatuto dos Hospitais” e “Regulamento dos Hospitais”, da 

responsabilidade do Dr. Neto de Carvalho, e em 1971: “Centros de Saúde”, da 

responsabilidade do Prof. Doutor Gonçalves Ferreira. De facto, até essa data, o 

papel do Estado reduzia-se a permitir que os serviços locais funcionassem, 

através da actividade de clínicos gerais e das instituições locais de saúde, na 

maior parte ligadas aos Montepios e às Misericórdias. O Estado era 

responsável pela construção e gestão dos hospitais nas grandes cidades, onde 

se formavam o(a)s médico(a)s e o(a)s enfermeiro(a)s. O Estado tinha ainda a 

responsabilidade da organização da saúde pública através da manutenção de 

uma rede de funcionários de saúde em todos os municípios do país (Santos, 

1999 [12]). 

Até 1974 apenas cerca de 40% da população portuguesa estava coberta 

por esquemas de protecção na doença, sendo os encargos com a saúde 

assumidos, parcial ou totalmente, pela Previdência Social. Os restantes 

cidadãos (60%) suportavam os encargos com os seus cuidados de saúde 

(Santana, 1993 [13]). 

Igualmente, no que respeita à propriedade dos meios de produção de 

cuidados de saúde, designadamente hospitalares, o Estado assumia um papel 

tímido, pertencendo a maioria dos estabelecimentos às Misericórdias e a outras 

entidades sem fins lucrativos. A actividade privada de prestação de cuidados 

de saúde, como acontece ainda actualmente, distribuía-se fundamentalmente 

pelas áreas das consultas e meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica, apresentando uma fraca estrutura empresarial. No entanto, ainda 

no governo de Marcelo Caetano foi criado um serviço nacional de ambulâncias 

e assistiu-se à estruturação jurídica dos Centros de Saúde (CS), com o Decreto 

Lei (Dec.Lei) nº 102/71, de 24 de Março, que previa “o estabelecimento de uma 

rede de centros de saúde localizados nas sedes dos concelhos em articulação 
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com os serviços médico-sociais da Previdência e instalados, de preferência, 

nos hospitais sub-regionais de acordo com um plano global” (Lopes, 1987 [14]). 

 Contudo, a profunda alteração política determinada pela Revolução de 

25 de Abril de 1974 teve imediatos e profundos reflexos também no sector da 

saúde. 

A Constituição da República Portuguesa de 1976, consubstanciando as 

reivindicações dos movimentos sociais, criou um Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) inspirado no modelo inglês, garantindo o direito à protecção da saúde a 

todos os cidadãos e baseando-se na universalidade e na gratuidade do acesso 

aos cuidados de saúde. 

Assistiu-se então a um crescimento exponencial da procura de cuidados, 

fundamentalmente como consequência do alargamento da cobertura da 

população portuguesa na doença, quer através da assumpção dos encargos 

com a saúde por terceiros pagadores ou sub-sistemas – funcionários públicos, 

militares, bancários, etc. – quer através do acesso directo e gratuito aos 

serviços públicos de saúde. Paralelamente, verificou-se uma melhoria 

significativa e sustentada dos indicadores de saúde dos portugueses. Por 

exemplo, a criação do serviço médico à periferia constituiu uma forma de 

desconcentração dos recursos da saúde e teve um impacto importante no 

acesso das populações rurais aos cuidados de saúde, assim como se reflectiu 

positivamente na taxa de mortalidade infantil, a qual diminuiu de 38,9% para 

19,8% entre 1975 e 1982 (Santana, 1993 [13]). Esse serviço médico à periferia 

estava integrado no período de pré-graduação médica, ou seja após o internato 

geral o médico só poderia prosseguir a sua carreira nas instituições públicas 

fazendo antes um ano de exercício da medicina a nível local. A estatização da 

maior parte dos hospitais das Misericórdias e a integração do seu pessoal na 

função pública tornaram o Estado português o maior proprietário e gestor de 

serviços de saúde. Assim, a partir dessa altura, este aliou o papel de principal 

financiador dos cuidados de saúde ao de principal prestador. 

Em 1979, com a criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) pelo 

Dec.Lei nº 56/79, mais conhecido por “Lei Arnaud”, verificaram-se alterações 

significativas na estrutura e na organização dos serviços públicos de saúde. 

Estas alterações acabaram por nunca vir a ser concretizadas em pontos 

importantes, sujeitas que foram quer às oposições ao modelo definido de 
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prestação de cuidados (a velha querela entre o público e o privado), quer às 

dificuldades objectivas de implementação, principalmente de natureza 

financeira. 

Nos anos oitenta e noventa, o Estado, pelo Ministério da Saúde, passou 

a dispor de uma vasta estrutura nacional de estabelecimentos de prestação de 

cuidados de saúde: hospitais gerais e especializados, institutos e centros de 

saúde, com milhares de funcionários de diferentes categorias profissionais, 

com uma administração central poderosa e administrações regionais fracas e 

sendo todo o sistema regulado pelas normas da administração pública (Serrão, 

2002 [15]). 

Deste modo, começou a assistir-se a uma desvalorização dos direitos 

sociais e a uma perda de qualidade dos serviços de saúde, sem recursos 

suficientes para fazer face a uma procura sempre crescente dos cuidados de 

saúde. Ao mesmo tempo as entidades privadas assumiram um papel 

progressivamente mais importante na produção de alguns bens e serviços de 

saúde, passando o Estado, cada vez mais, a assumir um papel de mero 

financiador (Santos, 1987 [16]). 

Todavia, é também desde os anos oitenta que se começaram a verificar 

as primeiras tentativas para conter e controlar os gastos públicos com a saúde, 

criando-se as “taxas moderadoras” que visaram racionalizar a utilização das 

prestações de cuidados de saúde. O que de facto aconteceu foi que a 

gratuidade do SNS deixou de funcionar, transformando-se as taxas 

moderadoras em fontes de receita e financiamento dos serviços públicos de 

saúde (Santos, 1987 [16]). Simultaneamente, o sector privado beneficiou, quer 

directamente, com a criação e desenvolvimento de convenções entre o Estado 

e entidades privadas, quer indirectamente, pelo descontentamento crescente 

da população com os serviços públicos, que determinou o desvio de parte da 

procura do sector público para o privado, iniciando desta forma o seu 

restabelecimento progressivo, enquanto alternativa ao SNS. 

De acordo com a Lei de Bases da Saúde, Lei nº 48/90, de 24 de Agosto, 

por Sistema de Saúde entende-se não apenas o SNS mas também todas as 

entidades públicas que desenvolvam a promoção, a prevenção e o tratamento 

na área da saúde, bem como as entidades privadas e profissões liberais que 

acordaram com o SNS uma ou várias daquelas actividades. E, com base no 
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actual art.º 64 da Constituição da República Portuguesa, incumbe ao Estado 

articular as formas empresariais e privadas da medicina com o SNS, por forma 

a assegurar, nas instituições de saúde públicas e privadas, adequados padrões 

de eficiência e de qualidade (Miranda e Silva, 2000 [17]), contribuindo para o 

estabelecimento de um sistema global com o objectivo comum de promover a 

saúde dos cidadãos. 

 

O Serviço Nacional de Saúde 

O SNS foi criado, na dependência da Secretaria de Estado da Saúde do 

Ministério dos Assuntos Sociais, pela Lei nº 56/79 de 26 de Agosto. É 

constituído por um conjunto de órgãos e serviços que têm como objectivo a 

prestação de cuidados globais e generalizados a toda a população, visando a 

“promoção e vigilância da saúde, a prevenção e o diagnóstico da doença, o 

tratamento dos doentes e a sua reabilitação médica e social” (Gomes e Dias, 

1987 [18]). Com este objectivo privilegia os cuidados de saúde primários (CSP), 

reorganiza a rede hospitalar, aumenta-a em número de camas, apetrecha-a 

com tecnologias mais sofisticadas, reestrutura as carreiras médicas e de 

enfermagem, desenvolve o controlo da medicina privada e dos produtos 

farmacêuticos. 

Pelo Dec.Lei nº 11/93, de 15 de Janeiro foi aprovado o Estatuto do SNS 

que veio estabelecer o conceito de unidades integradas de cuidados de saúde, 

formadas pelos hospitais e centros de saúde de determinada área geográfica. 
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Cuidados de Saúde Primários 

A política de prioridade aos CSP surge pela primeira vez no início dos 

anos setenta, integrada na Política do “Estado Social” (Campos, 1983 [19]). 

Generalizou-se então o atendimento gratuito a toda a população após o 

alargamento em 1971 à população rural e o reconhecimento do direito à saúde, 

com especial atenção para os grupos de maior risco, as grávidas e as crianças. 

Na sequência destas medidas, o Decreto Regulamentar nº 12/77, de 7 

de Fevereiro (Suplemento), criou as regras de funcionamento dos serviços 

médico-sociais da Previdência, na dependência da Secretaria de Estado da 

Saúde. Mais tarde, pelo Dec.Lei nº 254/82, de 29 de Junho, foram criadas as 

Administrações Regionais de Saúde, de âmbito distrital, com a incumbência de 

executar a política de saúde, registar dados e fazer análise epidemiológica, 

fazer inspecções e controlar o exercício profissional, planear e avaliar a 

prestação de serviços e actividades de saúde, formar e investigar no campo da 

saúde e celebrar convénios de âmbito distrital com entidades não integradas no 

SNS (Gomes e Dias, 1987 [18]). Esta legislação, foi entretanto revogada tendo 

sido criadas, pelo Estatuto do SNS, as novas Administrações Regionais de 

Saúde, com um âmbito regional, mais alargado e regulamentadas pelo Dec.Lei 

nº 335/93, de 29 de Setembro, sendo cinco as actuais regiões de saúde: Norte, 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 

 

Os serviços prestadores de CSP são os Centros de Saúde, que ainda se 

encontram estruturados segundo o Despacho Normativo nº 97/83, de 22 de 

Abril, apesar de já ter sido revogado pelo Dec.Lei nº 157/99, de 10 de Maio. 

O mencionado Despacho Normativo nº 97/83 define o CS como “unidade 

integrada, polivalente e dinâmica prestadora de cuidados primários, que visa a 

promoção e a vigilância da saúde, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento 

da doença, dirigindo-se, globalmente, a sua acção ao indivíduo, à família e à 

comunidade”. 

 



Contributo para a avaliação da informação clínica entre a medicina ambulatória e a medicina hospitalar 
 

19

 

Cuidados de Saúde Secundários 

Os serviços prestadores de cuidados de saúde secundários (CSS) são 

constituídos pelos Hospitais gerais e especializados e ainda por outras 

instituições especializadas (Gomes e Dias, 1987 [18]). Compreendem o 

internamento hospitalar e os actos ambulatórios especializados para 

diagnóstico, terapêutica e reabilitação, as consultas externas de especialidade 

e os cuidados de urgência na doença e no acidente. 

Até aos anos setenta a prestação da assistência hospitalar à população 

era feita por unidades tecnicamente equipadas, segundo o Dec.Lei nº 

48.357/68, de 27 de Abril, que desenvolviam a sua acção em regiões 

previamente definidas e que correspondiam aos distritos administrativos, de 

acordo com a Lei de Bases nº 2.011/46, de 2 de Abril. 

Nos primeiros anos da década de setenta verificou-se o relançamento 

dos hospitais centrais e após 1974 a nacionalização dos hospitais distritais e 

concelhios que, até aí, pertenciam às Misericórdias, feita pelo Dec.Lei nº 

104/74, de 7 de Dezembro. O Dec.Lei nº 129/77, de 2 de Abril, aprovou a Lei 

orgânica hospitalar, com aplicação aos hospitais centrais, gerais e 

especializados e aos hospitais distritais, caracterizando-os como pessoas 

colectivas de direito público, dotados de autonomia administrativa e financeira 

(Gomes e Dias, 1987 [18]). 

A procura e utilização dos serviços intensificou-se nas décadas 

seguintes com a abertura de novos hospitais centrais e distritais, até que nos 

nossos dias, a política de redução do ritmo de crescimento da despesa na 

saúde, imposta pela conjuntura económica com a consequente redução de 

verbas, reflectiu-se no incremento da hospitalização privada e na denominada 

empresarialização dos hospitais públicos. A Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro, 

que aprova o novo regime jurídico da gestão hospitalar, estabeleceu que “os 

hospitais integrados na rede de prestação de cuidados de saúde podem 

revestir uma das seguintes figuras jurídicas: 

a) Estabelecimentos públicos, dotados de personalidade jurídica, 

autonomia administrativa e financeira, com ou sem autonomia patrimonial; 

b) Estabelecimentos públicos, dotados de personalidade jurídica, 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial e natureza empresarial; 
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c) Sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos; 

d) Estabelecimentos privados, com ou sem fins lucrativos, com quem 

sejam celebrados contratos”. 

 

No entanto, verifica-se que o sistema hospitalar que hoje emerge está 

ainda muito ligado a uma estrutura de tecnologia e de administração pesadas e 

pouco eficazes. O seu desempenho, como estruturas de prestação de 

cuidados, deve ser submetido, não só às regras da análise económica, mas 

também à avaliação da qualidade dos procedimentos clínicos, do diagnóstico 

aos tratamentos, com base em critérios de custo-eficácia, apoiados nas regras 

gerais da boa prática clínica (Serrão, 2002 [15]). Todo este complexo sistema 

hospitalar deve estar predominantemente organizado e subordinado aos 

serviços a prestar às pessoas doentes ou às pessoas ameaçadas pela doença 

que constituem, naturalmente, o sujeito de todo o sistema de prestação de 

cuidados de saúde. 

As decisões estratégicas, a organização do sistema, a alocação de 

recursos, o funcionamento efectivo e a prestação dos serviços, constituem 

áreas sociais que se devem ordenar pelas regras do direito positivo, as leis, e, 

sobretudo, adequar-se aos princípios da Bioética. 

 

O principal problema Bioético 

O criador do termo “bioethics” (bioética) foi Rensselaer van Potter que no 

seu livro “Bioethics: Bridge to the Future”, publicado em 1971, o define como “o 

estudo sistemático da conduta humana na área das ciências humanas e dos 

cuidados médicos, enquanto se verifica esta conduta à luz dos valores e 

princípios morais” (Potter, 1971 [20]). 

A Bioética designa “um novo domínio da reflexão e da prática que incide 

sobre as questões humanas na sua dimensão ética, tal como se formulam no 

âmbito da prática clínica ou da investigação científica em seres humanos, e que 

recorre a sistemas éticos já estabelecidos ou a teorias a estruturar com a 

finalidade de salvaguardar a dignidade da pessoa, na integralidade da sua 

singularidade e na universalidade da sua humanidade” (Patrão Neves, 1996 

[21]). 
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Então, qual é o principal problema bioético da prestação de cuidados de 

saúde em Portugal? 

Pensamos que o problema dominante é o da desumanização da relação 

entre as pessoas que têm conhecimentos médicos e técnicos e o ser humano 

que as procura, frequentemente angustiado porque que vive uma doença que 

afecta a sua pessoa. 

 

Este foi sempre um desafio da Medicina (Ribeiro da Silva, 1994 [22]) e 

este é realmente um problema presente no dia-a-dia e que afecta 

profundamente o sistema de saúde português. A humanização nas relações 

entre todos os intervenientes e a procura de uma boa qualidade na prestação 

dos serviços de saúde constituem temas universais e actuais (Santos, 1996 

[23]). 

 

Princípios fundamentais da Bioética 

Antes de entrarmos no problema da humanização da prática da saúde, 

parece-nos necessário fazer uma apresentação do modelo de análise bioética 

mais divulgado, que é o modelo principalista de Tom Beauchamp e James 

Childress (1995 [24]). 

Estes autores propuseram, em 1979, quatro valores éticos que 

fundamentam a reflexão bioética e que se podem aplicar como regras aos 

cuidados de saúde, a saber: 

- O princípio da autonomia fundamenta-se na convicção de que o ser 

humano deve ser livre e ser respeitado nas suas decisões vitais básicas. Este 

princípio, de respeito pela capacidade de decisão autónoma, envolve dois 

aspectos: por um lado, o reconhecimento da capacidade comum a todas as 

pessoas de tomar as suas próprias decisões, baseadas nos seus valores 

pessoais e crenças; por outro lado, a promoção efectiva de condições que 

favoreçam o exercício da autonomia. Mais concretamente, o princípio da 

autonomia significa que o doente deve ser correctamente informado da sua 

situação e das possíveis alternativas de tratamento, e que se devem respeitar 

as decisões dos doentes capazes, depois de uma adequada informação. 

- O princípio da não maleficência determina o não infligir qualquer mal ao 

doente. Desde Hipócrates, este é o primeiro princípio ético das actuações 
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médicas, “primum non nocere”. O dever de não causar dano é mais imperativo 

que a exigência de promover o bem, logo dele derivam normas concretas como 

“não matar”, “não causar dor”, “não incapacitar física ou moralmente” (Gafo, 

1996 [25]). 

- O princípio da beneficência obriga o profissional de saúde a ter o maior 

empenho ao atender o doente e fazer tudo o que possa para melhorar a sua 

saúde, promovendo assim o seu bem estar. A aplicação deste princípio implica 

a ponderação entre os recursos necessários, os riscos e os benefícios de uma 

dada actuação. 

- O princípio da justiça impõe que todas as pessoas sejam tratadas 

equitativamente, não obstante as suas eventuais diferenças. Tradicionalmente, 

a justiça identifica-se com equidade, em dar a cada um o que lhe corresponde, 

ou “em casos semelhantes conceder tratamento semelhante” (Gafo, 1996 [25]). 

Esta justiça ou equidade não significa que se deva tratar todos os doentes 

exactamente da mesma forma, mas antes, que cada um tenha acesso aos 

serviços médicos adequados. A existência de cuidados de saúde que 

funcionem adequadamente constitui um grande desafio para o nosso sistema 

de saúde. 

 

A desumanização dos serviços de saúde 

Não se pode negar a existência de uma frequente desumanização na 

medicina. Constata-se uma divergência entre os ideais humanitários das 

profissões da saúde e a existência de uma realidade concreta muito distante 

daqueles (Gafo, 1996 [25]). Segundo Howard (1979 [26]) as maiores críticas a 

esta realidade são: a desigualdade na prestação dos serviços de saúde; a 

indiferença perante as necessidades emocionais dos doentes; a 

despersonalização dos profissionais de saúde, tanto na medicina ambulatória 

como, e principalmente, na medicina hospitalar; a falta de respeito perante a 

autonomia e a capacidade de decisão dos doentes. 

A desumanização diz respeito ao grau de objectivação do doente na 

percepção do cuidado com que o tratam, à frieza na interacção humana, ao 

constrangimento da liberdade, à sua marginalização e alienação. O conteúdo 

mais evidente da desumanização é a transformação do doente num objecto, 

num número, a sua “coisificação” (Osswald, 2001 [27]). Fazendo-o perder as 
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suas características pessoais e individuais, prescindindo dos seus sentimentos 

e valores, e sendo identificado pelas suas características externas: o que 

padece de uma determinada patologia, o que vai ser sujeito a uma determinada 

cirurgia, o que faz uma determinada terapia (citostáticos, por exemplo). A 

própria super-especialização da prática médica tem tendência a converter o 

doente na patologia de que padece, esquecendo ou relegando para segundo 

plano as suas dimensões pessoais sempre distintas e específicas em cada um. 

A desumanização é consequência da ausência de calor afectivo na 

relação humana. Argumenta-se frequentemente que os profissionais de saúde 

necessitam desta distância afectiva, já que não podem dar-se emocionalmente 

a todos os doentes. Contudo, estes sentem esta falta de expressão de 

sentimentos como indiferença, como preocupação distante, como falta de 

humanidade. 

A desumanização implica duas importantes consequências: a impotência 

e a falta de autonomia do doente. Este não se sente protagonista do seu 

destino, mas sente-se coagido e manipulado por atitudes de conformismo. As 

instituições de saúde forçam os doentes a um comportamento sem 

naturalidade, a uma restrição da sua liberdade e da sua individualidade. 

Frequentemente têm que dormir em quartos, sem dispor de privacidade para si 

e para as suas visitas. Não raramente, acumulam-se em macas nos corredores 

dos hospitais. 

Uma prova da desumanização é a frequente negação ao doente das 

suas últimas vontades. É indiscutível que os hospitais não foram concebidos 

em função da morte, embora um grande número de doentes morra neles. Os 

médicos têm como objectivo da sua missão prolongar a vida dos doentes, e os 

que cuidam do doente não estão bem preparados nem apoiados para ajudar a 

morrer. Frequentemente, os serviços preocupam-se com investigações clínicas 

sofisticadas e, sobretudo, tendem a especializar-se em tratamentos intensivos 

de curta duração que abreviem a hospitalização do doente. Não se adaptam à 

situação do doente crónico ou terminal. 

É precisamente à volta do acto de morrer que o problema da 

desumanização se agudiza. Há a tendência para dar respostas esquivas, que 

servem apenas para aumentar a angústia do doente. Contudo, muitos doentes 
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sentem a gravidade da sua situação porque os médicos os visitam menos, ou 

deixam, inclusivamente, de os visitar. 

A acção médica centra-se muito na parte física do doente, ou seja, no 

seu organismo e nas suas funções, mas as suas atitudes e convicções íntimas 

escapam ao diagnóstico e ao prognóstico. Assim, o doente submete-se a uma 

visão parcial, uma vez que não pode exprimir os seus sentimentos. Esquece-se 

que não é só o organismo físico mas toda a pessoa que enfrenta a morte. Pelo 

contrário, e como sublinhou Kübler-Ross (1996 [28]), quase todos os doentes 

sentem necessidade, nalgum momento, de um interlocutor que se preste a 

ouvi-los e a falar da sua morte próxima. 

 

A desumanização nos cuidados de saúde está, sem dúvida, ligada à 

desumanização da sociedade em geral, já que as instituições não são 

compartimentos estanques. A área da saúde relaciona-se com outras áreas da 

sociedade e com elas compartilha ideologias comuns sobre a adequada 

distribuição de recursos e a justa distribuição de bens e serviços. As próprias 

forças sociais que contribuem para a desumanização nos meios económicos e 

políticos têm repercussões semelhantes na área da saúde. 

De acordo com Howard (1979 [26]) existem cinco factores próprios da 

sociedade e dos cuidados de saúde que incidem na tendência para a 

desumanização: 

- Em primeiro lugar, citemos a pressão para a centralização das 

instituições e do pessoal, e que é parcialmente o resultado da revolução 

tecnológica e do aumento de custos com a saúde. Incidem na mesma direcção, 

o rápido e forte desenvolvimento do conhecimento médico e a crescente 

necessidade de especialização. Isto levou à construção de hospitais, muitas 

vezes gigantescos, com características impessoais e onde falta humanidade. 

- A burocracia é uma consequência, dificilmente evitável, desta 

centralização. As actividades da saúde racionalizam-se e tornam-se de tal 

modo rotina que os profissionais podem ser rodados, com a agravante que a 

organização hospitalar e os seus próprios turnos respondem mais aos 

interesses dos funcionários que aos dos próprios doentes. Para isso é 

necessário marcar rigidamente as normas e procedimentos que devem ser 

cumpridos pelos que trabalham nos diferentes serviços e criar muitos relatórios 
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sobre os doentes nos quais os seus traços pessoais se diluem e ficam 

obscurecidos. A quantidade de relatórios perde-se no organigrama e amontoa-

se por inércia. 

- Howard (1979 [26]) refere também a tendência secular nos cuidados de 

saúde, que se sente particularmente nas instituições com fins lucrativos. A 

indústria da saúde exige percentagens crescentes do produto interno bruto, e a 

procura do lucro pode substituir considerações humanistas. Entre as gerações 

de médicos mais jovens, parece existir além disso, uma forte tendência a 

considerarem-se “profissionais” e não pessoas que têm antes de mais, uma 

vocação de serviço ao doente. 

- Não se pode negar que a diferenciação e especialização podem ser 

forças humanizadoras se contribuem para a melhoria da qualidade dos 

cuidados, mas podem igualmente ter consequências desumanizantes: a 

diferenciação dos especialistas dá origem a que os pacientes reduzam as 

possibilidades de escolha, o que obriga a que a hierarquia entre os 

profissionais se oriente mais pela sua capacidade técnica que pelas suas 

capacidades humanas. O doente recorre hoje a um hospital ou a um serviço 

atraído pelo prestígio de um determinado especialista ou equipa. 

Paradoxalmente, os profissionais que mais contacto têm com o doente, como 

os auxiliares de acção médica, são em geral os que têm um estatuto 

profissional mais baixo e menor formação em relações humanas, embora 

frequentemente desenvolvam capacidades de interacção muito valiosas com 

os doentes. 

- Por fim, diversas crenças desumanizantes penetram na saúde e com 

frequência são interiorizadas pelos próprios doentes, onde se podem incluir os 

seguintes mitos, na prestação dos cuidados de saúde: 

− Os cuidados de saúde são mais um privilégio que um direito; 

− Certas doenças são moralmente repreensíveis (tema que se 

agudizou com o SIDA); 

− O estado terminal justifica uma situação de “pária”; 

− Os médicos são omnipotentes; 

− A capacidade dos profissionais para proporcionarem uma atenção 

afectiva é inversamente proporcional à sua competência técnica. 
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A exigência de um cuidado humanizado 

Na verdade, estamos a assistir a uma reacção contra a desumanização 

dos serviços de saúde; o reconhecimento da necessidade de mudança é já em 

si muito importante. É uma exigência da Bioética, dos movimentos de defesa 

dos direitos dos doentes e das associações de utentes dos serviços de saúde. 

Está-se a criar uma crescente sensibilização para os direitos do paciente e a 

afirmação da sua autonomia (Serrão, 1996 [29]). Progressivamente, o doente 

sente-se menos objecto da beneficência do médico ou do serviço nacional de 

saúde, e é portador de exigências de qualidade aos serviços de saúde a que 

ele próprio se sente com direito, visto que contribue com os seus impostos para 

a satisfação das necessidades comuns. 

 

Segundo Howard (1979 [26]) podem referir-se as seguintes 

características de um cuidado humanizado aos doentes: 

- Reconhecimento da dignidade intrínseca de todo o doente. É grave a 

afirmação de que possam existir pessoas de menor valor social, o que não só 

aumenta o seu sofrimento como não está de acordo com os objectivos de uma 

sociedade democrática; 

- Unicidade do doente. Significa que todo o doente deve ser tratado 

como uma pessoa concreta, com a sua própria história, com os seus atributos, 

necessidades e vontades únicas; 

- O doente deve ser tratado na sua globalidade. Como uma 

personalidade complexa e total, que ultrapassa as atitudes reducionistas que 

restringem o doente à sua doença ou à sua sintomatologia. Uma consequência 

importante desta aproximação global será o profundo respeito pela privacidade 

do doente, que pode ser lesada pelo conhecimento dos segredos e da 

intimidade do doente; 

- O respeito pela liberdade do doente. É fundamental na humanização 

dos cuidados de saúde mesmo requerendo limitações. É o reconhecimento de 

que o doente é uma pessoa autónoma que controla o seu destino, dentro dos 

limites impostos pela sua situação física e psíquica, não obstante os recursos 

serem escassos, e a sua liberdade para remediar as suas necessidades ter 

como limites as liberdades e necessidades dos outros; 
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- A participação dos doentes é um indiscutível ideal humanitário. É 

importante promover a participação de associações de utentes, ligas de amigos 

ou de voluntários na defesa dos direitos dos doentes; assim como o alertar a 

consciência dos profissionais da saúde no sentido de que estão ao serviço da 

humanidade e que devem respeitar os direitos dos doentes. 

 

Emmanuel Lévinas (1988 [30]) escreveu que o médico “é aquele que 

aceitou a vocação de ser o primeiro a responder ao apelo do sofrimento do 

outro. Esse outro que, quando sofre, fica fechado em si próprio, condenado ao 

isolamento, até que alguém seja capaz de o ouvir”. Esse encontro com o outro 

que Lévinas considera “o acontecimento central” à volta do qual se articulam 

todas as regras éticas, é muito mais do que o puro olhar, o puro conhecimento, 

o puro saber. É uma responsabilidade. O médico assume deste modo a 

essência e a responsabilidade das grandes relações inter-humanas. Esta 

resposta positiva pressupõe uma disponibilidade permanente, uma capacidade 

de aceitar o doente como o ser mais vulnerável e merecedor da nossa atenção. 

Assim, se realmente considerarmos a pessoa como alteridade, a profissão 

médica está no vértice de toda a concepção de pessoa já que se a deixarmos 

permanecer isolada, mergulhada na sua dor, ela deixa de o ser em toda a sua 

plenitude, num dos momentos essenciais da sua vida (Biscaia, 1999 [31]). 
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Capítulo 2 

A especificidade da Medicina Geral e Familiar 

 

As reformas sucessivas dos sistemas de saúde nacionais são 

características da história recente em todos os países da Europa e do mundo. 

Procuram-se novas formas de garantir e prestar cuidados de saúde, tendo em 

conta as mudanças demográficas, os avanços médicos, a economia da saúde 

e as necessidades e expectativas dos doentes. A evidência científica a nível 

internacional (Starfield, 1998 [32]) indica que os sistemas de saúde baseados 

em cuidados primários efectivos, com médicos generalistas / médicos de 

família (MdF) altamente treinados e exercendo na comunidade, prestam 

cuidados com maior efectividade, tanto em termos de custos como em termos 

clínicos, comparativamente com os sistemas onde há uma fraca orientação 

para os cuidados primários. É vital que o papel complexo e essencial dos MdF 

no seio dos sistemas de saúde seja totalmente compreendido pela comunidade 

médica, bem como pelas profissões aliadas à medicina, pelos planeadores de 

cuidados de saúde, economistas, políticos e público em geral. Na Europa, é 

necessário um maior investimento na Medicina Geral e Familiar (MGF) para 

permitir que os sistemas de saúde cumpram o seu potencial em benefício dos 

doentes. Esse investimento tem a ver não só com recursos humanos e infra-

estruturas, mas também com educação/formação, investigação e garantia de 

qualidade. 

 

Em 1974 estava a MGF (clínica geral / medicina familiar) na sua infância 

enquanto disciplina médica, especialmente no que diz respeito à sua base de 

ensino e investigação, quando no decorrer da Segunda Conferência Europeia 

de Docentes de Clínica Geral em Leeuwenhorst, Holanda, se produziu a 

primeira definição de clínico geral [33]: 

“O clínico geral é um licenciado médico que presta cuidados primários, 

personalizados e continuados, a indivíduos, a famílias e a uma determinada 

população, independentemente da idade, sexo ou afecção. É a síntese destas 

funções que tem um carácter único. O clínico geral atende os seus doentes no 

consultório, no domicílio e, por vezes, numa clínica ou hospital. O seu objectivo 
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consiste em fazer diagnósticos precoces. Incluirá e integrará factores físicos, 

psicológicos e sociais nas suas considerações sobre saúde e doença, o que se 

expressará na forma como cuida dos seus pacientes. Tomará enquanto médico 

uma decisão inicial sobre cada problema que lhe seja apresentado. Assumirá a 

gestão contínua dos problemas dos seus doentes com afecções crónicas, 

recorrentes ou terminais. O contacto prolongado com o doente implica que 

poderá utilizar repetidas oportunidades para colher informação ao ritmo 

apropriado para cada doente, construindo uma relação de confiança que 

poderá ser usada profissionalmente. Actuará em colaboração com outros 

colegas médicos e não-médicos. Saberá como e quando intervir através do 

tratamento, da prevenção e da educação, para promover a saúde dos seus 

doentes e respectivas famílias. Reconhecerá que também tem uma 

responsabilidade profissional para com a comunidade.” 

 

Em 1991, a World Organization of National Colleges, Academies and 

Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA) 

na sua declaração sobre o Papel do Clínico Geral / Médico de Família nos 

Sistemas de Saúde, [34] produziu a seguinte definição: 

“O clínico geral / MdF é o médico principalmente responsável pela 

prestação de cuidados abrangentes a todos os indivíduos que procuram 

cuidados médicos, bem como por providenciar a prestação de serviços de 

outros profissionais de saúde, sempre que necessário. O clínico geral / MdF 

funciona como um generalista que aceita todas as pessoas que o procuram, 

enquanto outros prestadores de cuidados de saúde limitam o acesso aos seus 

serviços com base na idade, sexo ou diagnóstico. O clínico geral / MdF cuida 

do indivíduo no contexto da sua família e cuida da família no contexto 

comunitário, independentemente da raça, religião, cultura ou classe social. É 

clinicamente competente para prestar a maior parte dos seus cuidados levando 

em consideração o pano de fundo cultural, sócio-económico e psicológico. 

Além disso, assume uma responsabilidade pessoal pela prestação de cuidados 

abrangentes e continuados aos seus doentes. O clínico geral / MdF 

desempenha o seu papel profissional, quer prestando cuidados directos, quer 

através dos serviços de outros, consoante as necessidades de saúde dos 

doentes e os recursos disponíveis no seio da comunidade servida.” 
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Em 2000, Olesen et al [35] usando o método utilizado pelo Grupo de 

Leeuwenhorst, de descrever os tipos de tarefas que o clínico geral tem que 

realizar, propuseram a seguinte definição: 

“O clínico geral é um especialista formado para trabalhar na linha da 

frente do sistema de saúde e para dar os passos iniciais na prestação de 

cuidados para qualquer problema(s) de saúde que os doentes possam 

apresentar. O clínico geral cuida de indivíduos no seio da sua sociedade, 

independentemente do tipo de doença ou de outras características pessoais ou 

sociais, organizando os recursos disponíveis no sistema de saúde em benefício 

dos doentes. O clínico geral interage com indivíduos autónomos nos campos 

da prevenção, diagnóstico, cura, acompanhamento e paliação, usando e 

integrando as ciências da Biomedicina e da Psicologia e Sociologia Médicas.” 

 

Das definições atrás referidas pode-se caracterizar a Disciplina de 

Medicina Geral e Familiar, como foi proposto pela Sociedade Europeia de 

Clínica Geral / Medicina Familiar (WONCA Europa) em 2002 [36]: 

 

a) É normalmente o primeiro ponto de contacto médico com o 

sistema de saúde, proporcionando um acesso aberto e ilimitado aos seus 

utentes e lidando com todos os problemas de saúde, independentemente 

da idade, sexo ou qualquer outra característica da pessoa em questão. 

 

O termo “normalmente” é aqui utilizado para indicar que em algumas 

circunstâncias, por exemplo no caso de um traumatismo major, este não é o 

ponto de primeiro contacto. No entanto, não deverá haver quaisquer barreiras 

ao acesso, devendo os MdF lidar com todos os tipos de doentes, jovens ou 

idosos, homens ou mulheres, quaisquer que sejam os seus problemas de 

saúde. A MGF é o primeiro e essencial recurso. Cobre um vasto leque de 

actividades determinadas pelas necessidades e pela procura dos doentes. Esta 

perspectiva está na origem das múltiplas facetas da disciplina e da 

oportunidade da respectiva utilização na gestão de problemas individuais e 

comunitários. 
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b) Utiliza de forma eficiente os recursos de saúde através da 

coordenação de cuidados, através do trabalho com outros profissionais 

no contexto dos cuidados de saúde primários, bem como através da 

gestão da interface com outras especialidades, assumindo um papel de 

advocacia do doente sempre que necessário. 

 

Este papel de coordenação constitui um aspecto chave do custo-

efectividade de cuidados primários de qualidade, ao assegurar que os doentes 

recorram ao profissional de saúde mais apropriado ao seu problema específico. 

A síntese do trabalho dos diferentes prestadores de cuidados de saúde, a 

distribuição apropriada de informação e os procedimentos de requisição de 

tratamentos dependem todos da existência de uma unidade coordenadora. A 

MGF pode desempenhar este papel de eixo, desde que as condições 

estruturais o permitam. O desenvolvimento de um trabalho de equipa à volta do 

doente com todos os profissionais de saúde beneficiará a qualidade dos 

cuidados prestados. Ao gerir a interface com outras especialidades, esta 

disciplina garante que as pessoas que necessitam de serviços de tecnologia de 

ponta baseados nos cuidados secundários, poderão aceder aos mesmos 

adequadamente. Um dos papéis chave da disciplina é de advocacia e 

protecção dos doentes do prejuízo que lhes poderá ser infligido como resultado 

de rastreios, exames e tratamentos desnecessários, bem como de orientação 

daqueles através das complexidades do sistema de saúde. 

 

c) Desenvolve uma abordagem centrada na pessoa, orientada para 

o indivíduo, a sua família e a sua comunidade. 

 

A MGF lida com as pessoas e os seus problemas no contexto das suas 

circunstâncias de vida e não como patologias ou “casos” impessoais. O ponto 

de partida de todo o processo é o doente. É tão importante compreender como 

o doente consegue viver a sua vida e encarar a sua doença, como abordar o 

processo patológico em si. O denominador comum é a pessoa com as suas 

crenças, medos, expectativas e necessidades. 
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d) Possui um processo singular de condução da consulta, 

estabelecendo uma relação ao longo do tempo, através de uma 

comunicação médico-doente efectiva. 

 

Cada contacto entre o doente e o seu MdF contribui para uma história 

em evolução e cada consulta individual vai colher da partilha de experiências 

prévias. O valor desta relação personalizada é determinado pelas aptidões de 

comunicação do MdF, sendo terapêutica por si só. 

 

e) É responsável pela prestação de cuidados continuados 

longitudinalmente em consonância com as necessidades do doente. 

 

A abordagem da MGF deve ser constante desde o nascimento (e por 

vezes anterior a esse momento) até à morte (e por vezes até depois). Garante 

a continuidade dos cuidados através do seguimento dos doentes durante toda 

a sua vida. O processo clínico constitui uma prova explícita daquela constância, 

sendo uma memória objectiva das consultas, ainda que seja apenas uma parte 

da história comum do médico e do doente. Os MdF prestam cuidados durante 

períodos substanciais das vidas dos seus doentes, através de muitos episódios 

de doença. São igualmente responsáveis por garantir que os cuidados de 

saúde sejam prestados 24/24 horas, requisitando ou coordenando os mesmos 

sempre que não os possam prestar pessoalmente. 

 

f) Possui um processo específico de tomada de decisões 

determinado pela prevalência e incidência de doença na comunidade. 

 

Os problemas de saúde apresentam-se aos MdF na comunidade de uma 

forma muito diferente daquela com que se apresentam nos cuidados de saúde 

secundários. A prevalência e incidência das doenças é diferente da que surge 

no contexto hospitalar. 

As doenças graves apresentam-se com menos frequência que no 

hospital por não haver qualquer selecção prévia. É assim necessário um 

processo de decisão baseado em probabilidades, enformado pelo 
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conhecimento dos doentes e da comunidade. O valor preditivo positivo ou 

negativo de um sinal clínico ou de um teste de diagnóstico em MGF tem um 

peso diferente do que terá no contexto hospitalar. Frequentemente os MdF têm 

de aliviar a ansiedade associada à possibilidade de doença uma vez 

determinada a sua inexistência. 

 

g) Gere simultaneamente problemas agudos e crónicos de doentes 

individuais. 

 

A MGF tem de lidar com os problemas de saúde de cada doente 

individual, não se podendo limitar apenas à abordagem da doença actual. O 

médico tem assim frequentemente de gerir problemas múltiplos. O doente vem 

à consulta muitas vezes por queixas várias, aumentando o seu número com a 

idade. A resposta simultânea a várias exigências torna necessária a gestão 

hierarquizada dos problemas, levando em conta tanto as prioridades do doente 

como as do médico. 

 

h) Gere afecções que se apresentam de forma indiferenciada num 

estádio precoce da sua história natural, podendo necessitar de uma 

intervenção urgente. 

 

O doente apresenta-se frequentemente no início dos sintomas, sendo 

difícil fazer um diagnóstico nesta fase precoce. A forma de apresentação tem 

implicações em termos de decisões importantes que têm de ser tomadas em 

benefício do doente, com base em informação limitada e numa altura em que o 

valor preditivo do exame e dos testes clínicos é mais incerto. Mesmo quando 

os sinais e sintomas de uma determinada doença são bem conhecidos, tal não 

se aplica aos sinais mais precoces, os quais são frequentemente inespecíficos 

e comuns a um conjunto de doenças. A gestão do risco nestas circunstâncias é 

um aspecto chave da disciplina. Uma vez excluída uma evolução grave 

imediata, a decisão poderá ser esperar pela evolução dos acontecimentos e 

rever o doente mais tarde. O resultado de uma só consulta fica-se 

frequentemente pela identificação de um ou mais sintomas, por vezes, por uma 

ideia geral da doença, mas raramente, por um diagnóstico definitivo imediato. 
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i) Promove a saúde e o bem-estar através de intervenções tanto 

apropriadas como efectivas. 

 

As intervenções têm de ser apropriadas, efectivas e, sempre que 

possível, baseadas em evidência científica adequada. Uma intervenção 

desnecessária poderá causar dano ao doente e desperdiçar valiosos recursos 

de saúde. 

 

j) Tem uma responsabilidade específica pela saúde da comunidade. 

 

Ao lidar com as questões da saúde, a disciplina reconhece ser 

responsável tanto pelo doente individual como pela comunidade em geral. 

Ocasionalmente, tal poderá gerar tensão, podendo levar a conflitos de 

interesse que terão de ser adequadamente abordados. 

 

k) Lida com problemas de saúde em todas as suas dimensões 

física, psicológica, social, cultural e existencial. 

 

A disciplina tem de reconhecer todas estas dimensões simultaneamente, 

atribuindo um peso específico apropriado a cada uma delas. O comportamento 

na doença e os padrões de doença variam em função de muitas destas 

questões, podendo estar na origem de grande infelicidade aquelas 

intervenções que não levem em conta a raiz do problema segundo o doente. 
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Das características atrás referidas podem-se retirar algumas 

consequências para a actividade do especialista em MGF: 

 

Acessibilidade 

Por definição e filosofia, o clínico geral, MdF, ou especialista em MGF, é 

o primeiro médico de um sistema de saúde organizado a que um indivíduo 

recorre quando tem problemas de saúde (Direcção da Associação Portuguesa 

dos Médicos de Clínica Geral, 1991 [2]). Isto acontece não por imposição 

normativa mas porque o MdF é o médico melhor preparado para lidar com os 

problemas de saúde na sua fase inicial (Sá, 1995 [37]). Se tivermos em conta o 

facto de que a maioria dos problemas de saúde surgem de modo inesperado, 

torna-se fácil compreender que uma boa acessibilidade é fundamental. É fácil a 

demonstração de que um regime de disponibilidade de vinte e quatro horas por 

dia e todos os dias do ano não é compatível com uma vida normal, o que levou 

a que clínicos gerais em várias partes do mundo encontrassem soluções 

permitindo o acesso fácil dos seus doentes aos cuidados de que necessitam 

em qualquer momento. Este é um dos problemas mais sérios com que nos 

confrontamos em Portugal, com uma acessibilidade medíocre, sobretudo 

quando comparada com o que se passa em outros países europeus (Sá e 

Jordão, 1994 [38]). 

O especialista hospitalar não tem que apresentar este tipo de 

acessibilidade, excepto no que respeita às situações de emergência e, estas 

deveriam constituir uma prioridade de treino de qualquer médico. Deve contudo 

ser evidenciado que em sistemas de saúde mais desenvolvidos, nos quais a 

rede de assistência permanente por médicos de clínica geral funciona, estes 

desempenham um papel muito importante na fase pré-hospitalar da 

emergência médica (Sá, 1995 [37]). 

Cabe pois ao MdF a responsabilidade pelos indivíduos que o consultam 

em todo e qualquer momento, responsabilidade essa que não tem equivalente 

nas outras especialidades médicas. Os MdF têm de criar modelos que 

permitam que os indivíduos ao seu cuidado tenham acesso efectivo, quando 

necessário, a cuidados de saúde prestados pelo seu próprio médico ou por 

outro que a ele esteja ligado. 
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Globalidade 

Por mais holística que seja a sua abordagem, nenhuma especialidade 

leva o conceito de globalidade às últimas consequências como a MGF. O MdF 

é o único que não pode recusar o atendimento de um doente alegando que o 

problema não é da sua competência (Sá, 1995 [37]). Para além do 

enquadramento biopsicossocial (Sousa Pinto, 1991 [39] e Rebelo, 1993 [40]) 

juntam-se elementos antropológicos e culturais, de difícil abordagem em meio 

hospitalar, mas cujo interesse já está estabelecido na área da MGF (Nunes, 

1997 [41]). É neste contexto de globalidade que se integra a abordagem 

familiar, tendo em conta que a família, nas suas diversas versões, continua a 

ser a base de sustentação do tecido social em que vivemos. A abordagem 

científica da família nasce no âmbito das ciências do comportamento e culmina 

com o aparecimento da terapia familiar. A abordagem familiar tem sido muito 

defendida entre nós (Agostinho e Rebelo, 1988 [42] Sampaio, 1988 [43] Rebelo, 

1988, [44] 1989, [45] 1990, [46] 1991 [47] e Caeiro, 1991 [48]) e em outros países 

(Williams, 1994 [49]). Do mesmo modo, nenhuma outra especialidade médica 

combina de forma integrada os conhecimentos biomédicos com a informação 

que nos vem das ciências do comportamento (McWhinhey, 1994 [50]). 

Demonstra-se assim que a MGF não se esgota na definição de especialidade 

generalista, por mais abrangente que o conceito seja, (Rebelo, 1998 [51]) 

generalistas são igualmente os médicos de Medicina Interna, de Pediatria e de 

Obstetrícia. O MdF devido ao seu treino e dedicação constante ao bem estar 

dos indivíduos que segue, presta cuidados de característica únicas, sendo o 

único centrado numa perspectiva proactiva, isto é, não se limita a esperar que 

os problemas surjam, mas actua preventivamente, antecipando-os sempre que 

possível. Assim, a sua actuação verifica-se não só na doença, mas também na 

sua prevenção (Sá, 1995 [37]). 

 

Conclui-se deste modo que um dos aspectos característicos da MGF é o 

modo como os conhecimentos oriundos de diversas áreas se integram num 

modelo coerente, abrangente e organizado de prestação de cuidados à 

população inscrita nas listas de utentes. 
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Continuidade de cuidados 

O MdF segue os seus doentes desde o nascimento à morte (Sá, 1995) 

[37]. Isto é verdade do ponto de vista conceptual e tendo em conta a realidade 

de uma lista de utentes; na realidade, em qualquer momento o MdF poderá 

seguir grávidas, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Do ponto de vista do 

doente a continuidade é considerada de grande importância (Hjortdahl e 

Laerum, 1992 [52] e Gabel, Lucas e Westbury, 1993 [53]). 

Não faz assim sentido definir quaisquer limites à intervenção do MdF. 

Ela terá de ser aquela que as circunstâncias exigirem. Vemos clínicos gerais no 

Canadá (Klein, 1993 [54]) e nos Estados Unidos (Sakornbut e Dickinson, 1993 

[55]) a realizar partos e MdF americanos e ingleses a realizar endoscopias 

digestivas. (Rodney et al, 1990, [56] 1993 [57] e Jones, 1995 [58]) Saliente-se que 

em nenhuma destas situações existe diminuição da qualidade dos cuidados 

prestados. Trata-se de adequar a preparação e a resposta do MdF às 

necessidades da população que serve. 

O modo como o trabalho é partilhado entre o MdF e o especialista 

hospitalar exigirá uma negociação caso a caso. Verifica-se assim continuidade 

de cuidados para um problema de saúde específico. A referenciação é um 

recurso fundamental da MGF (McWhinney, 1994 [59]) mas, enquanto o 

especialista hospitalar perde o contacto com o doente, uma vez enviado a outro 

colega, o MdF vai de um modo geral receber o doente de volta, uma vez 

solucionado ou encaminhado o problema pelo especialista hospitalar 

(Hespanhol, 1990 [60]). 

 

Decisão clínica 

Pela sua posição na estrutura de prestação de cuidados, o MdF tem de 

usar um processo de raciocínio diagnóstico e decisão sem paralelo em 

qualquer outra especialidade. Isto resulta dos seguintes factores, segundo Sá 

(1995 [37]): 

- Os problemas surgem na consulta frequentemente de um modo 

indiferenciado e vago, não permitindo a elaboração de um diagnóstico 

“clássico”; 
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- O MdF é habitualmente o primeiro médico confrontado com o 

problema, não havendo intervenções prévias que o ajudem a seleccionar a sua 

actuação. Por isso, o seu procedimento de diagnóstico é determinado a partir 

da totalidade do conhecimento médico; 

- A prevalência dos problemas no conjunto de indivíduos que recorre a 

um MdF é aproximadamente igual à prevalência dos problemas na população 

em geral. Por esse motivo, o valor preditivo positivo de quaisquer testes, 

incluindo aqueles que apresentam elevadas sensibilidades e especificidades, 

desce de tal modo que cria dificuldades significativas de diagnóstico, 

nomeadamente em situações menos frequentes (McWhinney, 1994 [61]). 

 

Estes factos obrigam o MdF a ter muito cuidado com os seus processos 

de decisão clínica. Pelo seu enquadramento populacional, com baixa 

prevalência de problemas, ele encontra-se numa posição favorável para a 

exclusão da presença de doença e, por associação, para o trabalho na área 

preventiva. O médico hospitalar, se trabalhar com uma população referenciada 

pelos MdF, logo, com muito maior prevalência de problemas, está bem 

posicionado para efectuar a confirmação da presença de doença (Sá, 1995 

[37]). A compreensão destes factos é muito útil, poupando tempo, 

procedimentos desnecessários, recursos económicos e, sobretudo, sofrimento 

ao doente. 

 

Confidencialidade 

A confidencialidade é um princípio fundamental dos cuidados médicos. É 

uma questão de respeito pela intimidade dos pacientes, de os incentivar a 

procurar cuidados de saúde, falar sobre os seus problemas com franqueza e 

prevenir a discriminação baseada nos seus sofrimentos. O MdF não deve dar a 

conhecer informação sem o consentimento do doente, o chamado “segredo 

médico” (González, 1998 [62]). Sem dúvida que a confidencialidade, como 

outros deveres éticos, não é algo absoluto. Poder-se-á ter que quebrar a fim de 

proteger outras pessoas ou a sociedade em geral – por exemplo, para avisar 

os parceiros sexuais de um doente com sífilis ou que está infectado pelo HIV – 

ou então, para dar a conhecer informação quando a legislação o exige (Neves, 
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2001 [63]). No entanto, antes de violar a confidencialidade, o MdF deve fazer 

todo o possível para falar sobre esses problemas com o doente. Se for 

necessário violar a confidencialidade, tal deve ser feito de forma que se 

minimizem os danos ao doente e se acate a legislação pertinente. 

No entanto, cada vez é mais difícil manter a confidencialidade nesta era 

de registos informatizados e de processamento electrónico de dados, envio por 

fax da informação de doentes, pagamento de serviços médicos por 

seguradoras, e quando os cuidados aos doentes se repartem por um grande 

número de instituições e profissionais de saúde. Os MdF devem estar 

conscientes do aumento do risco de invasão da intimidade dos doentes e 

devem ajudar a garantir a confidencialidade. Nesse sentido, dentro das suas 

próprias instituições, os médicos devem propor políticas e procedimentos que 

protejam a confidencialidade dos registos dos doentes (González, 1998 [62]). 

Sempre que o pessoal de saúde fala em lugares públicos (por exemplo, 

nos corredores ou cafetarias dos centros de saúde) sobre os problemas de um 

doente é uma violação do princípio da confidencialidade e não é ético. Aliás, 

fora de um contexto educativo, falar sobre um doente que se possa identificar 

frente a pessoas que não participam nos cuidados a esse doente é imprudente 

e ameaça a confiança da população na profissão médica. Os médicos de 

doentes famosos devem ter presente que não podem falar sobre a informação 

clínica do doente nem dá-la a conhecer a meios de comunicação social sem o 

consentimento explícito do mesmo (American College of Physicians, 1998 [64]). 

É comum que o apoio familiar é importante nos cuidados a 

adolescentes, contudo este apoio deve ser equilibrado com a confidencialidade 

e o respeito pela autonomia do adolescente para tomar decisões sobre 

cuidados de saúde e nas suas relações com os prestadores de cuidados 

médicos (American College of Physicians, 1989 [65]). Os MdF devem estar 

devidamente informados sobre a legislação que rege os direitos dos 

adolescentes à confidencialidade e o direito legal do adolescente a dar 

consentimento para o seu tratamento. 

Ocasionalmente, o MdF recebe informação por parte de amigos ou 

parentes do doente e é-lhe solicitado que não dê a conhecer ao doente a fonte 

dessa informação (Burnum, 1991 [66]). O médico não está obrigado a manter 

esses segredos perante o doente. Deve-se exortar o informante para que fale 
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com o doente directamente e que o incentive a comunicar essa informação ao 

médico. O MdF deve mostrar delicadeza e ponderar para decidir se usa a 

informação e se revela a sua fonte ao doente. O médico deve sempre actuar 

segundo o melhor interesse do doente. 
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Capítulo 3 

A articulação de cuidados de saúde 

 

Todos os sistemas de saúde operam num ambiente em transformação. 

Estas mudanças são, sobretudo, o resultado das alterações demográficas, do 

aparecimento de novas tecnologias e de novos fármacos. Têm lugar num 

ambiente de aumento de expectativas dos pacientes e dos seus familiares, que 

cada vez mais, têm acesso à informação sobre as suas doenças (Travis, 

Stevens e Dalton, 1999 [67]). 

No mundo desenvolvido, a principal modificação demográfica é a do 

peso cada vez maior de uma população mais envelhecida, que tem doenças 

crónicas, com envolvimento frequente de mais do que um sistema orgânico. 

Novas tecnologias têm vindo a ser constantemente introduzidas para se 

obterem diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes, geralmente 

acarretando aumentos nos custos. Com o aparecimento dos avanços 

terapêuticos tem vindo a verificar-se uma tendência para os especialistas 

hospitalares actuarem independentemente dos médicos de família (MdF). Os 

avanços tecnológicos deveriam, no entanto, aumentar e não diminuir o papel 

central dos MdF (Boelen et al, 2002 [68]). Os ensaios clínicos efectuados ao 

longo dos últimos trinta anos oferecem uma oportunidade, sem precedentes, de 

estabelecer normas de orientação clínica (NOC) ou “guidelines” para 

referenciação e gestão das doenças. 

Com o desenvolvimento da sociedade, os doentes tendem a estar cada 

vez mais informados sobre os temas médicos, as consequências da doença e 

seus tratamentos. O aumento de consumismo da medicina tem sido encorajado 

pelos médicos e pelos meios de comunicação social e tem sido o motivo 

principal pelo qual os sistemas de cuidados de saúde têm vindo a estar 

centrados cada vez mais no doente. Os doentes exigem mais informações 

sobre as suas doenças e têm cada vez melhor acesso às fontes de informação. 

Esta melhoria da consciência sobre a saúde deverá auxiliar e não perturbar as 

relações entre MdF e doentes no que se refere ao tratamento das patologias 

crónicas. 
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Perante estas modificações, e também perante a pressão das relações 

custo-benefício e a vaga da medicina baseada na evidência (MBE), está a 

surgir uma transição para os cuidados de saúde partilhados e integrados em 

quase todos os sistemas de saúde. Isso implica a existência de um acordo 

sobre critérios de selecção e tratamento para doentes com problemas 

específicos. Para ter êxito, os critérios devem estar baseados em intervenções 

de valor comprovado e devem ser simultaneamente práticos e flexíveis, mas 

acima de tudo, devem ter o acordo de todas as partes envolvidas. Na 

formulação dos protocolos de actuação, aqueles que não têm formação clínica 

sentem, por vezes, dificuldade em perceber as características de variabilidade 

das situações clínicas e a imprevisibilidade das doenças. Esta imprevisibilidade 

torna a medicina uma arte fascinante, mas tem de haver uma compreensão 

clara de que, em todas as circunstâncias, existem opções para se fazer face às 

imprevisibilidades da medicina clínica. O domínio das opções de intervenção 

por todos os envolvidos é o factor isolado de maior importância no sucesso da 

implementação do sistema, sendo a informação, e – ainda mais importante – a 

comunicação efectiva, necessária ao êxito (Hampson, Roberts e Morgan, 1996 

[1]). 

Em muitas situações clínicas, a história natural das doenças caracteriza-

se por recaídas ou cronicidade. Nestes casos, tem de haver partilha e 

integração dos cuidados assistenciais prestados pelo MdF e pelo especialista 

hospitalar. Isso tem de corresponder a algo mais do que a intervenção conjunta 

“ad hoc” que, geralmente, existe entre especialista e clínico geral, onde cada 

um deles funciona de forma separada, quando há necessidade de intervir num 

evento específico (Hickman, Drummond e Grimshaw, 1994 [69]). Implica a 

aceitação de uma estratégia de intervenção com os seguintes objectivos: 

1) Tratar os sintomas; 

2) Modificar a evolução do problema; 

3) Identificar as complicações numa fase precoce; 

4) Minimizar o impacto na vida profissional, familiar e social; 

5) Melhorar a qualidade de vida. 

Para isto ser atingido, as opções e as responsabilidades de intervenção 

têm de ser acordadas entre o MdF e o especialista hospitalar, tendo em conta 

as necessidades locais, a experiência e os recursos existentes. A discussão 
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destas opções deve conduzir a uma informação e apoio mútuos, de modo a 

que os cuidados sejam compartilhados em benefício do doente. 

Certos sintomas são excessivamente frequentes na comunidade, 

tornando impossível que todos os doentes com esses problemas, observados 

pelo MdF, sejam referenciados a um especialista hospitalar. Nem isso é 

necessário, porque a maioria dos doentes não tem nenhuma patologia grave. O 

MdF, no entanto, pode informar o doente das circunstâncias em que é 

desejável procurar apoio médico mais especializado e tem um papel 

fundamental no reconhecimento dos sintomas que exigem uma investigação 

complementar (Greenhow, Howitt e Kinnersley, 1998 [70]). Para que exista a 

possibilidade de referenciar a minoria dos doentes que necessitam da 

intervenção do especialista hospitalar, os MdF devem participar activamente na 

continuação da prestação dos cuidados assistenciais, nas situações crónicas 

ou recidivantes, que anteriormente tinha lugar nos hospitais. É claro, que essa 

realidade continua ainda a existir em maior ou menor grau, mas, em muitas 

áreas, esta cooperação poderá ser melhorada através de uma discussão activa 

entre os médicos dos cuidados de saúde primários (CSP) e os dos cuidados de 

saúde secundários (CSS). Dessa discussão devem nascer critérios de envio de 

doentes e de marcação de consultas de acompanhamento, com vista a serem 

protegidos os interesses dos doentes, evitando-se investigações não 

adequadas ou tratamentos desnecessários. Parece ser igualmente uma forma 

lógica para a utilização de recursos limitados, tentando detectar-se as 

situações graves numa fase de evolução ainda precoce. 

Se quisermos ter os benefícios esperados com a partilha e integração 

dos cuidados assistenciais é fundamental a comunicação. Isso deve envolver 

os doentes e seus familiares, os MdF, os especialistas hospitalares e outros 

profissionais como enfermeiras e assistentes sociais (Cartwright, 1991 [71]). 

Não há necessidade de alta tecnologia, embora seja desejável que existam 

ligações informáticas entre os hospitais e os centros de saúde (CS), de modo a 

poderem ser enviados rapidamente resultados, cartas e notas de alta (Harding, 

1987 [72] e Keulen, 1998 [73]). Registos de notas clínicas na posse do doente, 

tipo boletim de saúde infantil e da grávida, (Elbourne et al, 1987 [74]) podem ser 

criados para outras situações e têm vantagens para todos, porque podem 

conter um resumo das linhas orientadoras de intervenção ou os critérios de 
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envio do doente. Canais de comunicação fáceis entre os especialistas 

hospitalares e os MdF podem, não só contribuir para ajudar a prestar melhores 

cuidados aos doentes, como também têm um papel importante na 

disseminação de novos conhecimentos e melhoram a gestão dos recursos 

(Ezedum e Kerr, 1977 [75] e Essex, Doig e Renshaw, 1990 [4]). Encontros 

frequentes para actualização e realização de auditorias são um meio formal de 

troca de informações e ideias. O simples facto de deslocar o local da consulta 

do hospital para o CS pode ser muito interessante, pela oportunidade que 

oferece para que a equipa dos CSP seja bastante envolvida (Sousa Pinto, 1996 

[76]). Laços de ligação, em que o especialista hospitalar e o MdF estejam 

envolvidos na avaliação de novos casos, ou discussões de grupo sobre casos, 

contêm um potencial importante de educação profissional mútua. Considere-se 

a experiência da Psiquiatria de Ligação, com a existência de consultas 

conjuntas, em que o doente não vai “à Psiquiatria” mas o Psiquiatra entra no 

consultório do MdF e com ele observa o doente (Lopes, 1995 [77]); ou a 

experiência de Telemedicina, em que se procura uma maior equidade no 

acesso, com uma melhor referenciação, uma redução das listas de espera e 

maior conforto para o doente, com a obtenção de cuidados mais próximos no 

CS, diminuindo assim o número de deslocações do doente (Paiva e Araújo, 

2000 [78]). 

Mas, o desenvolvimento de um sistema de prestação de cuidados de 

saúde partilhados e integrados carece de um planeamento adequado e é uma 

oportunidade de alterar a relação entre os cuidados de saúde primários (CSP) 

e os cuidados de saúde secundários (CSS) no interesse do doente. A 

implementação exige que as opções sobre o início da intervenção sejam 

decididas de comum acordo, assim como o recurso a meios complementares e 

também dos critérios de envio e condições de acompanhamento dos doentes. 

Isto pode ser facilitado pelos órgãos de gestão, mas deve ser conduzido pelos 

clínicos directamente envolvidos na prestação dos cuidados. Não é 

necessariamente uma solução mais barata relativamente ao sistema actual, 

mas poderá reduzir o envio inadequado dos doentes, limitar as consultas de 

seguimento nos hospitais e usar de forma mais correcta as capacidades dos 

MdF e dos especialistas hospitalares. Deverá ainda permitir um recurso mais 

generalizado à participação da enfermagem comunitária no acompanhamento 
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das situações crónicas (Kenkre, Drury e Lancashire, 1985 [79] e Cartwright, 

1991 [80]). 

A partilha de cuidados envolve vários técnicos dentro de diferentes 

organizações, normalmente CS e hospitais, que compartilham a 

responsabilidade pelos cuidados de um doente. Nos últimos anos os limites 

entre as intervenções destas estruturas de cuidados de saúde tem-se vindo a 

alterar no sentido da modificação do local e do estilo de intervenção nos 

cuidados médicos a prestar. Os elementos que geraram estas alterações 

foram: a necessidade de contenção de custos, a generalização do exercício de 

cirurgia laparoscópica com internamentos de curta duração, uma população a 

envelhecer e os orçamentos fixos (Pritchard e Hughes, 1995 [81]). 

Com estas mudanças aumenta a necessidade de partilha e de 

integração dos cuidados de saúde. Neste contexto tendencialmente podem 

avaliar-se melhor as necessidades reais de cada doente em todos os sectores, 

sem quaisquer obstáculos. 

No entanto, actualmente, os especialistas hospitalares ficam mais 

especialistas e especializados, operando em domínios avançados de 

conhecimento e tecnologia e os MdF tendem a reter conhecimentos e aptidões 

genéricas, enquanto assumem um papel mais lato, incluindo, ao mesmo tempo, 

a promoção da saúde, os cuidados antecipatórios e a gestão da doença. Esta 

transferência da gestão dos cuidados a prestar ao doente para a área dos 

cuidados de saúde primários só será eticamente correcta se for acompanhada 

por uma correspondente permuta de conhecimentos, aptidões, tecnologia e 

recursos, sem o que haverá uma inevitável quebra na qualidade e na 

efectividade. A permuta de conhecimentos e aptidões, em vez da mera 

transferência, será uma oportunidade para melhorar o sucesso na partilha dos 

cuidados. O fluxo de conhecimentos deve ter três vértices com os limites no 

doente, no MdF e no especialista hospitalar e deve fazer parte do processo de 

aprendizagem contínua (Covell, Uman e Manning, 1985 [82]). 

Os especialistas hospitalares não serão marginalizados pela focalização 

das intervenções nos cuidados primários de saúde. Pelo contrário, o seu papel 

nos cuidados ao doente terá mais amplitude, mas quando o doente for 

remetido ao serviço especializado os modos de prover os cuidados é que se 

podem alterar. Os territórios ficarão menos exclusivos e os limites serão 
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atenuados. Os cuidados de saúde partilhados são um processo dinâmico e 

variável de grande complexidade. A transferência de conhecimentos não é 

simples e directa e pode-se subdividir em três tipos de conhecimento, segundo 

Göranzon, citado por Pritchard e Hughes (1995 [82]). O conhecimento de 

proposição, que é explícito e pode ser transferido por escrito; o conhecimento 

prático e o conhecimento de familiaridade, que estão implícitos e são 

empregues na prática profissional diária. A consciência das limitações destas 

categorias quando usadas isoladamente e a necessidade de uma integração 

destes três tipos de conhecimento são importantes para a partilha de cuidados, 

assim como serão importantes quando for possível proceder à informatização 

de todo este processo. 

A referenciação para o hospital está obstruída quando não bloqueada 

pela demora no nosso serviço nacional de saúde (SNS). Para que a partilha 

seja efectiva, um tempo de resposta rápido é essencial. Eticamente a demora é 

sempre difícil de justificar quando o diagnóstico é duvidoso, ou os processos 

biológicos se estão a desenvolver e têm um crescimento de natureza 

exponencial (Jones e Dudgeon, 1992 [83]). 

Esquemas de cuidados de saúde partilhados têm tido lugar em certos 

domínios, mas os obstáculos para a sua efectividade organizacional têm sido 

consideráveis. Estes esquemas têm sido promovidos frequentemente como 

meios de integrar os cuidados de saúde primários (CSP) e os cuidados de 

saúde secundários (CSS), particularmente para a saúde materna (Klein et al, 

1983 [84,85], Bull, 1989 [86] e Halloran, 1991 [87]) e para doenças crónicas, como 

a diabetes (Hayes e Harries, 1984 [88], Brown, 1987 [89], Day, Humphries e 

Alban-Davies, 1987 [90], Day et al, 1988 [91] e Kinmonth, 1993 [92]), a 

hipertensão arterial (Beard et al, 1992 [93] e Fahey e Silagy, 1994 [94]) e mais 

recentemente a asma (Jones, 1991 [95], Charlton et al, 1994 [96] e GRASSIC, 

1994 [97]). Eles também têm sido vistos como um modo de contornar os 

cuidados descontinuados da prática geral de serviços, normalmente reduzindo 

o peso de doentes externos em clínicas hospitalares (Farmer e Coulter, 1990 

[98]). Em alguns domínios, a enfermagem ficou ansiosa por assumir maiores 

responsabilidades e ampliar o seu papel planeando e promovendo cuidados a 

doentes de forma sistemática (Jewell e Hope, 1988 [99] e Charlton et al, 1991 

[100]). 
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Os cuidados partilhados e integrados têm já, em certos domínios 

clínicos, uma larga experiência, mas noutros ela é escassa. Podem-se agrupar 

da seguinte forma: 

1. Partilha de cuidados nas doenças crónicas (por exemplo: diabetes, 

hipertensão arterial e asma); 

2. Partilha de cuidados na saúde materna; 

3. Partilha de cuidados na investigação diagnóstica (por exemplo: 

endoscopia digestiva e investigações cardíacas); 

4. Partilha de cuidados nas doenças agudas ou emergências (por 

exemplo: intervenção imediata na terapêutica do enfarte do 

miocárdio); 

5. Reabilitação e cuidados na comunidade (por exemplo: AVC’s); 

6. Acompanhamento na doença terminal e cuidados paliativos; 

7. Promoção da saúde. 

 

A partilha de cuidados na doença crónica pode envolver uma 

transferência significativa de conhecimentos, aptidões e tecnologia dos CSS 

para os CSP (Aszkenasy et al, 1994 [101] e Jones, 1995 [102]). Alguns esquemas 

de intervenção acentuam a iniciativa hospitalar e usam meios informáticos para 

organizar e estruturar a partilha dos cuidados. Outros esquemas enfatizam o 

papel dos MdF, usando frequentemente monitores com aptidões formativas e 

organizacionais para ajudar a introduzir mudanças. Mas, os tipos de 

intervenção com sucesso para a partilha dos cuidados na doença crónica têm 

tido uma estratégia explícita que oferece uma rede para estabelecer cuidados 

estruturados, mas que também permite flexibilidade suficiente para práticas 

inventadas pelos próprios para prover cuidados efectivos e progredir no próprio 

aperfeiçoamento do método de intervenção. 

A experiência de abertura de acessos directos dos MdF aos serviços 

especializados teve êxito quando os esquemas foram o resultado de um 

planeamento cuidadoso e do encorajamento de ligações entre os CSP e os 

CSS (Bailey, Black e Wilkin, 1994 [103]). 

Os esquemas de partilha de cuidados nas doenças agudas são 

recentes, e como no exemplo escolhido, requerem uma colaboração íntima 
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entre cardiologistas, MdF e serviços de emergência que têm que ser 

construídos (GREAT, 1992 [104] e Colquhoun, 1993 [105]). 

Os cuidados prestados aos doentes com AVC (Dennis e Warlow, 1991 

[106] e Darkins, 1995 [107]) e os cuidados paliativos (Addington-Hall et al, 1992 

[108]) são exemplos da necessidade de melhor coordenar os serviços dirigidos à 

comunidade a um nível que raramente aconteceu antes. Esta é uma área 

prioritária devido à ocorrência comum de AVC e de cancro, da mobilização dos 

recursos para a saúde que estes doentes requerem, e da preocupação da 

comunidade relativamente a estes tipos de doenças (Higginson, Wade e 

McCarthy, 1990 [109] e Jones, Hansford e Fiske, 1993 [110]). 

No caso da promoção da saúde, uma das maiores dificuldades é fazer 

uma mudança cultural que tenda a alterar o modelo de intervenção, para 

atitudes e comportamentos que se afastem do pensamento médico tradicional 

para se aplicarem modelos sociais de intervenção (Fullard, Fowler e Gray, 

1984 [111] e Cupples e McKnight, 1994 [112]). Este assunto é de relevância 

particular hoje em dia, como o é, o papel do doente como um participante 

activo dentro do modelo de medicina centrada no doente. 
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Capítulo 4 

O Centro de Saúde de Góis 

 

O centro de saúde de Góis (CSGóis) serve a população residente no 

concelho de Góis que, segundo o recenseamento geral da população 

(CENSOS) de 2001, é de 4.862 habitantes (homens: 2.299; mulheres: 2.563). 

No CENSOS de 1991, a população residente no concelho era de 5.372 

habitantes (homens: 2.482; mulheres: 2.890). 

O concelho de Góis faz parte do distrito administrativo de Coimbra, situa-

se a 44 km desta cidade, para este-sudueste, a 39°3’ de latitude Norte e a 

1°15’ de longitude este do meridiano de Lisboa, faz parte da comarca judicial 

de Arganil distando 12 km desta vila e é constituído pelas freguesias de 

Alvares, Cadafaz, Colmeal, Góis e Vila Nova do Ceira. Em linha recta o seu 

comprimento máximo (norte-sul) é de 28 km e a máxima largura (este-oeste) é 

de 18 km. Tem a superfície de 288,72 km². Confina a norte com o concelho de 

Arganil, a este com os concelhos de Arganil e Pampilhosa da Serra, a sul com 

o concelho de Pampilhosa da Serra e a oeste com os concelhos de Pedrógão 

Grande, Castanheira de Pêra, Lousã e Poiares. 

A vila de Góis fica situada na base da montanha denominada de 

Rabadão, extremo ocidental da serra do Açor e é banhada pelo rio Ceira. Ainda 

que, pelos escritos históricos, só possa atribuir-se ao princípio da monarquia a 

fundação de Góis, é provável que os árabes e, talvez, os romanos tivessem já 

visitado e explorado diversos pontos do concelho. 

A principal cordilheira que atravessa o concelho é a serra do Açor, e os 

principais cursos de água que o atravessam são os rios Ceira e Sótão e as 

ribeiras de Celavisa, de Mega e da Roda. Devido à disposição e constituição 

geológica do concelho, impedindo o arroteamento da maior parte das terras, 

estas são apenas cultivadas em terrenos à beira dos rios e na parte mais baixa 

das encostas. A indústria e o comércio são, ainda hoje, bastante rudimentares. 

Estes factos explicam o acentuado decréscimo da população do concelho 

verificado no decorrer dos últimos 90 anos (ver Gráfico I na página 50), em que 

praticamente se reduziu em dois terços os residentes no concelho. 
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Decréscimo da população do concelho de Góis 

 

Trata-se, portanto, de um concelho predominantemente rural, onde as 

actividades industriais são marginais, contribuindo com menos de 0,1% para o 

produto industrial do distrito, com acentuada perda de população (-9,5%) no 

período 1991/2001, com uma população envelhecida (população idosa (≥65 

anos) = 29,0%; índice de envelhecimento = 172,6) e uma elevada taxa de 

analfabetismo (taxa de analfabetismo = 19,5%), com uma má acessibilidade 

terrestre, condicionando as possibilidades de implantação de novas actividades 

económicas. 

 

O CSGóis tinha 5.024 utentes inscritos, no ano de 2000, distribuídos por 

8 locais diferentes de consulta. Sede, em Góis, com 2.815 utentes e extensões 

de Alvares (594), Cabreira (105), Cadafaz (50), Colmeal (178), Cortes (183), 

Ponte de Sótão (249) e Vila Nova do Ceira (850). O seu pessoal era constituído 

por cinco médicos, especialistas em Medicina Geral e Familiar (MGF), com 

actividade clínica, dez enfermeiros e dezasseis funcionários administrativos e 

auxiliares. O seu pessoal era ainda composto por um médico, especialista em 

MGF, com as funções de director e sem gestão de ficheiro de utentes, um 

médico, especialista em Saúde Pública, com as funções de Autoridade de 

Saúde e um técnico sanitário. 
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Efectuaram-se, no decorrer do ano de 2000, 23.800 consultas médicas, 

sendo 14.006 de ambulatório, 153 domicílios e 9.641 no serviço de 

atendimento permanente (SAP), e 14.321 contactos de enfermagem, sendo 

9.750 de ambulatório, 2.586 domicílios e 1.985 no SAP. Dados obtidos por 

consulta da aplicação informática “EMERIUS” (Equipa Multidisciplinar para o 

Estudo e Reorganização da Informação nas Unidades de Saúde), da sub-

região de saúde (SRS) de Coimbra, onde é feito o registo da actividade 

assistencial dos centros de saúde (CS) do distrito. 

 

Todos os utentes do CSGóis encontram-se inscritos em médico de 

família (MdF), que disponibiliza no seu ambulatório consultas gerais e de 

vigilância de grupos de risco, saúde infantil, saúde materna, planeamento 

familiar, diabéticos e hipertensos. 

A marcação de consultas é feita antecipadamente, podendo ser 

efectuada pelo telefone, no entanto existe a possibilidade de marcação no 

próprio dia para algumas situações, entre elas a doença súbita. 

Nas situações de falta programada do médico as suas consultas são 

transferidas para outra data sendo dado conhecimento aos utentes, por via 

postal, se for possível, ou por via telefónica. Nas faltas imprevistas, os utentes, 

conforme a sua situação clínica, são encaminhados para outro médico, 

nomeadamente o que se encontra em serviço de atendimento permanente. 

Previamente à consulta médica existe uma entrevista de enfermagem, 

em que, conforme as situações, são controlados alguns parâmetros (peso, 

tensão arterial, glicemia) e é feito ensino de cuidados de saúde. 

 

Toda a actividade, quer médica quer de enfermagem, é codificada e 

registada através da aplicação informática “EMERIUS”, da SRS de Coimbra, 

que é a actual evolução do anterior Sistema de Informação para os Centros de 

Saúde “SICS”. Esta aplicação, actualmente na versão 2.5, foi desenvolvida no 

âmbito de um protocolo entre o Laboratório de Informática e Sistemas do 

Instituto Pedro Nunes e a SRS de Coimbra. Os coordenadores foram Edmundo 

Monteiro e Luís Cruz e a equipa constituída por Alexandre Grilo, Arminda 

Lopes, Gina Costa, Hugo Firmino, Norberto Henriques, Paulo Paiva e Sandrina 

Carreira. 



Contributo para a avaliação da informação clínica entre a medicina ambulatória e a medicina hospitalar 
 

52

Esta aplicação é constituída por dois módulos principais, um de 

actualização de dados e outro de exploração de informação. O módulo de 

actualização permite inserir, apagar, actualizar e consultar dados relativos às 

consultas (de ambulatório ou domiciliária), aos actos de enfermagem (em grupo 

ou individual) e ao ficheiro piloto. O registo dos dados pode ser feito pelo 

próprio profissional, médico ou enfermeiro, se tiver disponível equipamento 

informático, o que só acontece na sede do CS, ou pelo pessoal administrativo, 

que é o que acontece na maioria das situações. Nestes casos, o médico e o 

enfermeiro registam na ficha de contacto do utente a sua codificação, que é 

posteriormente entregue ao pessoal administrativo para registo e arquivo. 

A informação médica que é registada consiste na caracterização da 

consulta, através da codificação de, até três, motivos para a consulta (ou 

diagnósticos), dos pedidos de exames (se efectuados), das baixas ou 

atestados (se passados), e dos envios a consulta externa (se tiver sido feita 

referenciação). Este registo é feito por consulta e o utente é identificado pelo 

número do seu processo familiar. 

O médico pode ainda caracterizar a sua população através da 

codificação das morbilidades dos seus utentes, com a lista de problemas 

activos e passivos do ficheiro piloto. Neste caso, o médico indica o código do 

problema que quer codificar e ele fica registado com essa data. Quando o 

problema for resolvido, o médico pode voltar a codificar esse problema, ficando 

registado, com essa data, como inactivo. 

No módulo de informação, que permite a exploração dos dados, são 

considerados vários níveis de informação, que correspondem às diversas 

entidades sobre as quais se quer obter dados específicos. São os seguintes: 

dados por utente, dados por profissional, dados por unidade de saúde e dados 

de todo o CS. O acesso aos dados é feito por diferentes níveis de acesso. 

Assim, estão disponíveis para a gestão do CS e para a SRS, a informação 

global, a informação seleccionada, os indicadores e os gráficos. 

Nomeadamente, as consultas de ambulatório, consultas domiciliárias, 

actividades de enfermagem individual, actividades de enfermagem de grupo, 

utentes inscritos e programas de saúde. Estes dados são globais e para um 

dado período de tempo (mês, trimestre ou ano). 

A informação do utente é agrupada em três categorias: 
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- Administrativa: dados pessoais, MdF, atestados, baixas e suas 

prorrogações; 

- Enfermagem: ensinos, tratamentos; 

- Médica: consultas, envio a cuidados secundários, elementos auxiliares 

de diagnóstico, baixas e atestados, ficheiro piloto. 

O acesso aos dados médicos de um dado utente só é, em princípio, 

possível para o seu MdF. 

 

A referenciação para consulta de especialidade hospitalar, ou seja o 

pedido de consulta externa, é feito, habitualmente, através do preenchimento 

de um boletim (modelo 01 26) mais conhecido como “P1”, que depois de 

preenchido pelo médico é entregue aos serviços administrativos para envio 

pelo correio para o hospital. Este boletim, (exemplar em anexo na página 112) 

no caso da SRS de Coimbra, apresenta graves problemas de 

confidencialidade. Pois, para além dos dados de identificação do doente, deve 

ser preenchido pelo médico com o resumo da história clínica, dúvidas e 

diagnóstico. Estes boletins estão desenhados de modo tal que seguem para os 

hospitais expondo a história clínica dos doentes a quem quer que tenha de os 

manusear no seu percurso burocrático-administrativo. Alguns médicos, já não 

preenchem o espaço destinado à história clínica e fazem-no numa carta à 

parte, que fecham e agrafam ao boletim. No entanto, também seria possível 

providenciar a possibilidade de ocultação do espaço destinado à história 

clínica, evitando assim a violação do direito à privacidade dos doentes. 

Outra possibilidade é a do desenvolvimento de meios alternativos de 

marcação de consultas, como a actual experiência de marcação por meios 

informáticos de consultas de cirurgia geral para o Serviço de Cirurgia II dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).a 

Não esquecendo o alargamento a outras áreas de experiências de 

sucesso, como a das Unidades Coordenadoras Funcionais para a Saúde 

Materna, que na nossa SRS tem permitido uma boa interligação e coordenação 

entre os cuidados de saúde primários e as maternidades, através de uma 

rápida marcação de consultas de referência, com uma boa circulação de 

                                                 
a Através do endereço http://www.huc.min-saude.pt/cirurgia2/  

http://www.huc.min-saude.pt/cirurgia2/
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informação através do boletim de saúde da grávida que circula na posse da 

grávida, e das notas de alta da maternidade enviadas por fax para o CS. Ou 

ainda o desenvolvimento de protocolos, como o Serviço de Intervenção na 

Comunidade, entre o Hospital Psiquiátrico do Lorvão e o CSGóis. Esta 

experiência possibilitou uma maior interligação com a vinda do Psiquiatra ao 

CS, traduziu-se em consultadoria sob a forma de reunião médica com debate 

conjunto em torno da Saúde Mental em geral e do “caso patológico” em 

particular, com envolvimento do MdF do doente (Simões et al, 1996 [113]). 

Organizaram-se assim “consultas assistidas” com a presença obrigatória do 

Psiquiatra e do MdF. Ou ainda a experiência, mais recente, de Telemedicina 

com o Serviço de Cardiologia dos HUC, que consiste na “prestação de 

cuidados de saúde onde a distância é um factor crítico, utilizando tecnologias 

de informação e de comunicação, para a troca de informação válida para o 

diagnóstico, tratamento e prevenção da doença e danos, pesquisa e avaliação, 

e para a educação contínua dos prestadores de cuidados de saúde, visando a 

promoção da saúde dos indivíduos e das suas comunidades” (WHO/DGO/098, 

1998 [114]). De acordo com outros autores, a Telemedicina é definida de uma 

forma mais abrangente, nomeadamente como a “utilização de informação 

electrónica e de tecnologias de comunicação para prestar e apoiar os cuidados 

de saúde, quando a distância separa os participantes” (Field, 1996 [115]). 

Apesar da Telemedicina não ser uma realidade nova, tem agora novos 

desenvolvimentos, em parte resultantes do incremento das telecomunicações, 

da redução dos custos de hardware, software e transmissão, e da facilidade de 

acesso às mesmas. 

A actividade médica consiste na aplicação do conhecimento científico 

associado a um conjunto de métodos e atitudes que se podem entender como 

arte da prestação dos cuidados. Desta arte resulta uma relação de empatia 

entre o paciente e o médico. A realização desta actividade através de um meio 

telemático, em princípio com a introdução de elementos (humanos e 

tecnológicos) estranhos à relação virá, por certo, gerar desconfiança nos 

utilizadores, levando-os, provavelmente, à rejeição, pelo menos inicial da nova 

tecnologia. 

O facto da telemedicina, quer seja em tempo real ou diferido, presencial 

ou não, incluir dados e factos que pertencem ao processo clínico e são 
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confidenciais e da máxima importância para o doente obriga a que todo o 

processo seja rigoroso e seguro. A telemedicina deverá acontecer 

perfeitamente integrada na prestação de actos de saúde como a sequência 

normal de um processo de diagnóstico e tratamento onde os dados são 

manuseados com todo o cuidado, fiabilidade e confidencialidade que 

caracterizam o acto médico. Não deverá aparecer como uma nova panaceia, 

experiência ou promoção individual, a marcar um passo na modernização. 

Deverá, antes, assumir-se como um instrumento ao serviço do doente e da 

prestação de cuidados (Pontes, 1999 [116]). 

O sentido da utilização das novas tecnologias não está determinado à 

partida; depende do sentido ético dos seus potenciais utilizadores (Furtado, 

1999 [117]). 
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SEGUNDA PARTE 

 

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DO CIRCUITO DA INFORMAÇÃO ENTRE 

A MEDICINA AMBULATÓRIA E A MEDICINA HOSPITALAR 
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Capítulo 5 

Introdução e objectivos 

 

Introdução 

Um dos critérios indicados pelo Royal College of General Practitioners 

(RCGP) relativos à definição de padrões de qualidade da prática clínica no 

Reino Unido diz respeito a taxas de referência.b No que se refere à 

continuidade dos cuidados, um dos critérios considerados necessários pelo 

RCGP para a certificação dos médicos de família ingleses como tendo uma 

boa prática clínica (Good Medical Practice) é a demonstração da existência de 

continuidade de cuidados, nomeadamente através da avaliação da qualidade 

da informação trocada entre os diferentes níveis de cuidados.c 

Em contraponto a esta prática, o estudo de Manuel Janeiro, realizado no 

ano de 1997 e publicado na Revista Portuguesa de Clínica Geral em 2001, [10] 

revela uma realidade diferente numa prática clínica rural alentejana: apenas 

27% dos doentes referenciados para consultas externas dos cuidados de 

saúde secundários trouxeram para o seu médico de família (MdF) informação 

de retorno. 

Para compreender este facto importa antes de mais considerar que este 

estudo, por ter como ponto de partida para a observação do fenómeno a 

consulta do MdF, revela naturalmente resultados menos favoráveis para o lado 

hospitalar. Este constrangimento metodológico pode ser indirectamente 

comprovado quando se comparam os 27% de informação de retorno com os 

90% apurados num estudo de Américo Varela e José Rola publicado na Acta 

Médica Portuguesa em 2000 [11] no qual o fenómeno é observado do lado do 

especialista hospitalar, pese embora o facto de se tratar de informação pós-

                                                 
b Royal College of General Practtioners. The College Standards: 19. Referral rates [serial 
online]. [2 ecrans]. Disponível em: URL: 
http://www.rcgp.org.uk/rcgp/external/standards/topics.asp?alpha=Referral%20letters. Acedido a 
08-07-2001. 
c Royal College of General Practtioners. The College Standards: 1. Access, availability and 
continuity of care [serial online]. [6 ecrans]. Disponível em: URL: 
http://www.rcgp.org.uk/rcgp/external/standards/topics.asp?alpha=Access,%20availability%20an
d%20continuity%20of%20care.  Acedido a 08-07-2001. 
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internamento por cardiopatia isquémica no Serviço de Medicina do Hospital do 

Desterro, naturalmente também por isso enviesada. 

Mas o insólito deste resultado acentua-se quando se verifica que na 

mesma prática rural alentejana a informação hospitalar de retorno em 1988/89 

existia em 41% das referenciações, (Janeiro, 1993 [118]) valor ainda assim 

inferior aos encontrados no estudo europeu de referenciação (Sá e Jordão, 

1994 [38]) no qual já era patente ser o nosso país aquele onde era pior a 

comunicação dos especialistas hospitalares para os MdF. Sublinhe-se, no 

entanto, que nem todas as amostras para estes estudos foram aleatórias e 

representativas e, portanto, não se podem comparar os resultados 

directamente. 

O tempo médio de espera para aceder a uma consulta hospitalar foi no 

estudo de Janeiro de 82,5 dias (49 dias em 1988), e em 24% das 

referenciações efectuadas não foi possível marcar a consulta hospitalar. 

Sem perder de vista que não existe evidência segura que demonstre 

indiscutivelmente e sempre a existência de associação entre menor tempo de 

espera e melhores resultados em saúde, importa não esquecer que está 

demonstrada, em certas situações clínicas, a associação entre demora 

prolongada no acesso aos cuidados de saúde e piores resultados (Richards et 

al, 1999 [119]). 

 

 

Questões a investigar 

Com a investigação desenvolvida, espera-se poder responder às 

seguintes questões: 

1. Como se processa o acesso aos cuidados de saúde secundários 

dos doentes do concelho de Góis? 

2. Qual o grau de adequação da informação e o grau de satisfação 

dos médicos de família e dos especialistas hospitalares com a 

informação partilhada? 
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Objectivos 

Para responder às questões anteriormente enunciadas delinearam-se 

dois estudos (estudo A e estudo B) com os seguintes objectivos: 

 

Com o estudo A pretendeu-se: 

1. Caracterizar o acesso aos Cuidados de Saúde Secundários dos 

doentes do Centro de Saúde de Góis; 

2. Comparar os resultados com os de outros estudos semelhantes. 

 

Com o estudo B pretendeu-se: 

1. Avaliar o grau de adequação e de satisfação dos médicos 

especialistas hospitalares com a informação recebida dos médicos 

de Medicina Geral e Familiar; 

2. Avaliar o grau de adequação e de satisfação dos médicos de 

Medicina Geral e Familiar com a informação recebida dos médicos 

especialistas hospitalares. 
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Capítulo 6 

Materiais e métodos 

 

Efectuou-se um estudo descritivo e transversal durante o segundo 

semestre do ano 2002. 

Os dados do estudo resultaram do tratamento da informação registada 

nos questionários utilizados nos estudos. 

No estudo A o registo ocorreu por duas fases. A primeira decorreu de 

Junho a Setembro de 2002, através da consulta à aplicação informática 

“EMERIUS”, da sub-região de saúde (SRS) de Coimbra, na qual se obteve uma 

lista com o número do processo dos utentes referenciados a todas as consultas 

de especialidade hospitalar no decorrer do ano 2000, pelo ambulatório do 

centro de saúde de Góis (CSGóis). Não foram contabilizados os envios para 

cuidados de saúde secundários (CSS) pelo serviço de atendimento 

permanente (SAP) do CSGóis. Por consulta directa nos ficheiros clínicos do 

centro de saúde (CS) e extensões foi possível obter o nome e a morada dos 

doentes listados. A segunda fase decorreu de 27 de Setembro a 28 de Outubro 

de 2002. Foi constituída por uma entrevista estruturada seguindo um 

questionário (Questionário A em anexo na página 99) idêntico ao utilizado por 

Janeiro no seu estudo [119]. Como não se previram diferenças significativas 

entre a nossa população, essencialmente idosa e rural, e a população 

estudada por Janeiro, igualmente idosa e rural, não se considerou necessário 

efectuar um pré-teste ao questionário. Com esta metodologia procurou-se 

conhecer, entre outros dados, a efectividade da consulta de referência, a 

demora na sua obtenção, os dados referentes a este domínio por cada 

instituição hospitalar e por cada consulta de especialidade médica. Os doentes 

foram convidados por carta (exemplar em anexo na página 98) a deslocarem-

se em dia e hora marcada à sede do CSGóis ou à extensão onde se encontram 

inscritos e aceitou-se como verdadeira a informação prestada referente à 

consulta de referência. Foi consultado o seu processo clínico para 

esclarecimento de dúvidas, nomeadamente quanto à informação de retorno. 

As consultas de referência foram marcadas de diversos modos, 

dependendo do funcionamento de cada instituição: pelo serviço administrativo 
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do CS através de ofício ou pelo telefone, ou directamente através da inscrição 

feita pelos doentes nas consultas de várias instituições. 

Entendeu-se por referência o encaminhamento do doente para uma 

consulta de outra especialidade feito pelo seu médico de família (MdF), e por 

demora o tempo decorrido entre a data da consulta do MdF na qual se fez a 

referenciação e a data da ocorrência da consulta pretendida, ou na sua 

ausência, a data de recolha dos dados. 

 

No estudo B foi proposto um questionário escrito aos médicos das 

consultas externas dos principais hospitais de referência, Hospitais da 

Universidade de Coimbra (HUC) e Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC) e aos 

médicos do CSGóis e dos CS limítrofes, Arganil e Lousã, sobre a sua avaliação 

acerca da adequação e da sua satisfação com a troca de informação clínica. 

Os questionários foram elaborados para o efeito e foram aplicados entre 8 de 

Novembro e 20 de Dezembro de 2002. Por se tratar unicamente de três 

questões simples sobre a adequação e a satisfação com a troca de informação 

clínica, que apresenta apenas com finalidade descritiva sem elaboração para 

estatística inferencial, não se considerou necessário a realização de um pré-

teste ao questionário proposto, que foi no entanto informalmente discutido com 

os médicos do CSGóis. Aos médicos das consultas externas dos hospitais de 

referência foi solicitado o preenchimento do Questionário B1, em anexo na 

página 101, e aos médicos dos CS o preenchimento do Questionário B2, em 

anexo na página 102.  

 

Universo do Estudo A 

Foi constituído pelos utentes inscritos no CSGóis com referência a 

consulta de outra especialidade feito pelo seu MdF, no decorrer do ano de 

2000, registada na aplicação informática “EMERIUS” da SRS de Coimbra. Esta 

população tem um total de 228 utentes, sendo 78 (34,2%) do sexo masculino e 

150 (65,8%) do sexo feminino. 

 

Universo do Estudo B 

Foi constituído pelos médicos das consultas externas dos hospitais de 

referência: 549 nos HUC e 57 no HPC; e dos CS: 10 do CS de Arganil, 6 do CS 
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de Góis e 10 do CS da Lousã (dados obtidos junto dos respectivos serviços 

administrativos). 

 

Tipo de Amostra do Estudo A 

Amostra de conveniência constituída pelos utentes que compareceram à 

convocação por carta para virem ao CS ou à extensão onde se encontram 

inscritos e aceitaram participar no estudo. A amostra foi constituída por 152 

utentes (66,6% dos convocados), sendo 50 (32,9%) do sexo masculino e 102 

(67,1%) do sexo feminino. 

 

Tipo de Amostra do Estudo B 

Amostra de conveniência constituída pelos médicos que aceitaram 

colaborar após contacto pessoal do investigador no seu local de trabalho, 

respondendo ao questionário proposto. A amostra foi constituída por 135 

médicos das consultas externas hospitalares (22,3% do universo de 606 

médicos das consultas externas), sendo 124 (91,9%) dos HUC e 11 (8,1%) do 

HPC, e 9 médicos dos CS (34,6% do universo de 26 MdF), sendo 2 (22,2%) do 

CS de Arganil, 4 (44,4%) do CS de Góis e 3 (33,3%) do CS da Lousã. 

 

Período de Estudo 

De 1 de Junho de 2002 a 31 de Dezembro de 2002. 

 

Recolha de Dados – Estudo A 

Os doentes que aceitaram participar no estudo foram entrevistados pelo 

investigador em consulta marcada para o efeito após convite por carta 

(exemplar em anexo na página 98) para virem ao CS ou extensão, onde 

estavam inscritos, em data marcada. 

A recolha dos dados foi realizada em entrevista, estruturada pelo 

preenchimento do questionário proposto, pelo investigador. 

Antes do início do preenchimento dos questionários foram explicados 

aos doentes os objectivos do estudo e pedido o seu consentimento. 

No questionário de recolha de dados, (ver em anexo na página 99) 

constavam os seguintes campos, cujos objectivos foram respectivamente: 
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1. Número Operacional – para identificação, abatimento na lista de 

seleccionados e para esclarecimento de variáveis em falta ou de dúvidas 

que ocorram na análise dos questionários. 

2. Data de Nascimento ou Idade, em anos – para caracterizar a população em 

estudo e avaliar a existência de variações segundo o grupo etário dos 

doentes. 

3. Sexo – para caracterizar a população em estudo e avaliar a existência de 

variações segundo o sexo dos doentes. 

4. Anos de escolaridade – para caracterizar a população em estudo e avaliar 

a existência de variações segundo a escolaridade dos doentes. 

5. Profissão – para caracterizar a população em estudo e avaliar a existência 

de variações segundo a ocupação dos doentes. 

6. Questão relacionada com a consulta a que o utente foi enviado – para 

avaliar a existência de variações segundo a especialidade de referência. 

7. Data em que foi pedida a consulta de referência. 

8. Data em que a consulta de referência se realizou – a diferença entre as 

datas referidas em 8 e 7 serve para avaliar a demora em dias na realização 

da consulta de referência. 

9. Data em que o questionário está a ser preenchido, no caso de a consulta 

ainda não se tiver realizado – a diferença entre as datas referidas em 9 e 7 

serve para avaliar a demora em dias na realização da consulta de 

referência. 

10. Questão relacionada com a instituição a que foi pedida a consulta – para 

avaliar a existência de variações segundo a instituição contactada. 

11. Questão relacionada com a forma como foi marcada a consulta de 

referência – para avaliar a existência de variações segundo o modo de 

marcação. 

12. Questão relacionada com a necessidade de acompanhamento do doente – 

para caracterizar a população em estudo e avaliar a existência de 

variações segundo a necessidade de acompanhamento. 

13. Questão relacionada com o meio de transporte utilizado para ir à consulta 

de referência – para caracterizar a população em estudo e avaliar a 

existência de variações segundo o meio de transporte. 
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14. Questão relacionada com o tempo na sala de espera – para avaliar a 

existência de variações segundo o tempo de espera. 

15. Questão relacionada com o grau de satisfação da consulta efectuada – 

para avaliar a existência de variações consoante o grau de satisfação. 

16. Questão relacionada com o motivo de não realização da consulta de 

referência – para avaliar motivos de não realização da consulta de 

referência. 

17. Questão relacionada com o recurso a consulta particular alternativa – para 

avaliar o recurso a consulta particular alternativa à consulta de referência. 

18. Questão relacionada com a informação de retorno – para avaliar a 

existência de informação de retorno. 

19. Questão relacionada com o grau de satisfação com o funcionamento dos 

Serviços de Saúde – para avaliar o grau de satisfação do doente. 

 

Recolha de Dados – Estudo B 

O investigador deslocou-se vários dias aos HUC, onde se realizaram a 

maioria das referências em estudo, e ao HPC, face à importância dos cuidados 

à criança no seio da Medicina Geral e Familiar, onde contactou pessoalmente 

vários médicos que se encontravam nas consultas externas das diferentes 

especialidades. Solicitou-lhes a resposta a um questionário sobre a sua 

avaliação no que concerne à adequação e à sua satisfação com a troca de 

informação clínica recebida com o pedido da consulta de especialidade 

hospitalar enviada pelos MdF. 

Foi igualmente feito o contacto pessoal a vários médicos dos CS de 

Arganil, Góis e Lousã, em diferentes dias, e solicitada a resposta a um 

questionário sobre a sua avaliação no respeitante à adequação e à sua 

satisfação com a troca de informação clínica, recebida das consultas externas 

das várias especialidades hospitalares. 

Previamente à realização dos questionários foi pedida autorização à 

Direcção Clínica das instituições em causa e pedida a colaboração de cada 

médico contactado. 

Os questionários depois de preenchidos pelos próprios foram entregues 

ao investigador. 
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No questionário de recolha de dados constavam os seguintes campos, 
cujos objectivos foram respectivamente: 

(Questionário B1, ver em anexo na página 101) 

1. Data em que o que o questionário foi preenchido. 

2. Instituição a que pertence – para caracterizar a população em estudo e 

avaliar a existência de variações segundo a instituição em causa. 

3. Consulta externa em que exerce – para caracterizar a população em 

estudo e avaliar a existência de variações segundo a consulta externa das 

várias especialidades hospitalares. 

4. Idade, em anos – para caracterizar a população em estudo e avaliar a 

existência de variações segundo a idade dos médicos. 

5. Sexo – para caracterizar a população em estudo e avaliar a existência de 

variações segundo o sexo dos médicos. 

6. Questão relacionada com a adequação da informação recebida dos 

Centros de Saúde, aquando do pedido de consulta – para avaliar o grau de 

adequação da informação recebida com os pedidos de consulta externa 

dos Centros de Saúde da Sub-Região de Saúde de Coimbra. 

7. Questão relacionada com a satisfação com a informação recebida dos 

Centros de Saúde – para avaliar a satisfação com a informação recebida 

dos Centros de Saúde da Sub-Região de Saúde de Coimbra. 

8. Questão relacionada com os motivos de insatisfação com a informação 

recebida dos Centros de Saúde – para conhecer os motivos de insatisfação 

com a informação recebida dos Centros de Saúde da Sub-Região de 

Saúde de Coimbra. 

 

(Questionário B2, ver em anexo na página 102) 

1. Data em que o que o questionário foi preenchido. 

2. Instituição a que pertence – para caracterizar a população em estudo e 

avaliar a existência de variações segundo a instituição em causa. 

3. Idade, em anos – para caracterizar a população em estudo e avaliar a 

existência de variações segundo a idade dos médicos de família. 

4. Sexo – para caracterizar a população em estudo e avaliar a existência de 

variações segundo o sexo dos médicos de família. 
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5. Questões relacionadas com a adequação da informação recebida das 

várias consultas externas hospitalares – para avaliar o grau de adequação 

da informação recebida de cada uma das especialidades hospitalares. 

6. Questões relacionadas com a satisfação com a informação recebida das 

várias consultas externas hospitalares – para avaliar a satisfação com a 

informação recebida de cada uma das especialidades hospitalares. 

7. Questões relacionadas com os motivos de insatisfação com a informação 

recebida das várias consultas externas hospitalares – para conhecer os 

motivos de insatisfação com a informação recebida de cada uma das 

especialidades hospitalares. 

 

Metodologia de análise estatística 

Após uma primeira validação manual, os dados foram introduzidos numa 

tabela de dados do programa Microsoft Excel e analisados no programa SPSS 

for Windows 8.0.0. [22 Dec 1997].d Os doentes e médicos não são 

identificáveis na base de dados. 

Foi realizada uma análise descritiva de dados, incluindo o cálculo de 

frequências absolutas e percentuais, medidas de tendência central (média, 

moda e mediana) e medidas de dispersão (desvio padrão e coeficiente de 

variação) das variáveis da amostra. Sempre que possível, foram efectuados 

testes de hipóteses, isto é, os testes t-Student no caso de variáveis não 

emparelhadas e o teste Qui-quadrado no caso de variáveis nominais. Foi ainda 

utilizado o teste binomial para comparação de duas proporções. Em todos os 

testes realizados foram previamente verificadas as suas condições de 

aplicabilidade. Considerou-se como tendo significado estatístico um valor de 

erro da primeira espécie (p) inferior a 0,05. 

                                                 
d Statistical Package for the Social Sciences, ver 8.0, SPSS INC, 1997. 
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Capítulo 7 

Resultados 

 

Estudo A 

Através da consulta da aplicação informática “EMERIUS” versão 2.5, da 

Sub-Região de Saúde (SRS) de Coimbra, obteve-se a lista dos utentes 

referenciados a todas as consultas de especialidades hospitalares no decorrer 

do ano 2000 pelo centro de saúde de Góis (CSGóis), no total de 228, sendo 78 

(34,2%) do sexo masculino e 150 (65,8%) do sexo feminino. Estes foram 

convocados por carta para irem, em dia e hora marcada, ao centro de saúde 

(CS) ou à extensão onde se encontram inscritos. 

 

A população estudada 

A amostra do estudo A foi constituída por 152 utentes (66,6% dos 

convocados), sendo 50 (32,9%) do sexo masculino e 102 (67,1%) do sexo 

feminino, que aceitaram responder ao “Questionário A” do estudo. 

A idade média da população estudada foi de 59,32 anos (IC 95% = 

56,17-62,48), com uma idade mínima de 7 anos e uma máxima de 88, o DP foi 

de 19,69. Houve uma diferença significativa entre os sexos, com uma idade 

média no sexo masculino de 65,58 anos (IC 95% = 58,86-70,30) e DP de 

20,12, e no sexo feminino uma idade média de 56,25 anos (IC 95% = 50,56-

57,95) e DP de 18,83, t = 2,804 e p = 0,006. 

Os utentes do sexo feminino predominaram em todos os grupos etários 

excepto no dos 80 aos 99 anos (Quadro 1 na página 68). 

Em termos de escolaridade, a maioria dos utentes (87,4%) tinha entre 0 

e 4 anos inclusive, e 9,2% não frequentou a escola. Destes últimos 1,3% é do 

sexo masculino, sendo o sexo feminino aquele que apresentou maiores 

percentagens, quer de 0 anos de escolaridade (7,9%), quer superior a 4 anos 

de escolaridade (9,8%) (Quadro 2 na página 68). 
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QUADRO 1 

Distribuição etária, total e por sexo 
Sexo 

Masculino 
Sexo 

Feminino 
Total  

Grupo Etário 
Valor % Valor % Valor % 

0-19 4 2,6 7 4,6 11 7,2 

20-39 0 0,0 12 7,9 12 7,9 

40-59 10 6,6 29 19,1 39 25,7 

60-79 26 17,1 52 34,2 78 51,3 

80-99 10 6,6 2 1,3 12 7,9 

Total 50 32,9 102 67,1 152 100,0 

Tabela referente à distribuição por grupos etários e sexo dos utentes incluídos na amostra do 
estudo A 

 
 
 

QUADRO 2 
Anos de escolaridade, total e por sexo 

Sexo 
Masculino 

Sexo 
Feminino 

Total  
Anos 

Valor % Valor % Valor % 

0 2 1,3 12 7,9 14 9,2 

1 4 2,6 2 1,3 6 3,9 

2 16 10,5 8 5,3 24 15,8 

3 4 2,6 26 17,1 30 19,7 

4 20 13,3 39 25,7 59 39,0 

5 2 1,3 0 0,0 2 1,3 

6 0 0,0 4 2,6 4 2,6 

7 0 0,0 2 1,3 2 1,3 

8 0 0,0 2 1,3 2 1,3 

9 0 0,0 4 2,6 4 2,6 

> 9 2 1,3 3 2,0 5 3,3 

Total 50 32,9 102 67,1 152 100,0 

Tabela referente à distribuição por anos de escolaridade e sexo dos utentes incluídos na 
amostra do estudo A 
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Considerando a ocupação dos utentes, verificou-se que os que 

responderam aos inquéritos eram na sua maioria (73,7%) pensionistas, sendo 

28,9% do sexo masculino e 44,7% do sexo feminino. Os estudantes foram 

5,9% dos inquiridos, sendo 2,6% do sexo masculino e 3,3% do sexo feminino. 

Nenhum trabalhador por conta própria respondeu aos questionários (Quadro 

3). 

 
QUADRO 3 

Ocupação profissional, total e por sexo 
Sexo 

Masculino 
Sexo 

Feminino 
Total  

Valor % Valor % Valor % 

Trabalhador por 
conta própria 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Trabalhador por 
conta de outrem 

2 1,3 15 9,9 17 11,2 

Pensionista 44 29,0 
 

68 44,7 112 73,7 

Doméstica 0 0,0 14 9,2 14 9,2 

Estudante 4 2,6 5 3,3 9 5,9 

Total 50 32,9 102 67,1 152 100,0 

Tabela referente à distribuição por ocupação profissional e sexo dos utentes incluídos na 
amostra do estudo A 

 

 

Consultas referenciadas por especialidades, em relação ao Universo do 

estudo 

As 228 referências repartiram-se por 23 especialidades diferentes. As 10 

especialidades mais procuradas foram: Cirurgia (28 referências - 12,28% do 

total), Urologia (25 – 10,96%), Oftalmologia (24 - 10,53%), Cardiologia (22 - 

9,65%), Dermatologia (21 - 9,21%), Medicina Física e Reabilitação (MFR) (16 – 

7,02%), Endocrinologia (13 - 5,71%), Orto-traumatologia (13 - 5,71%), 

Otorrinoloaringologia (ORL) (13 - 5,71%) e Ginecologia (10 - 4,39%). As 

referências para estas especialidades representaram 81,17% de todas as 

referências a consultas de especialidade hospitalar, do ambulatório do CSGóis, 

no decorrer do ano 2000 (Quadro 4 na página 70). 
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QUADRO 4 

Consultas referenciadas por especialidades, total e por sexo 
Em relação ao Universo do estudo Em relação à Amostra do estudo 

Sexo 
Masculino 

Sexo 
Feminino 

Total Sexo 
Masculino 

Sexo 
Feminino 

Total 

 
 
 
 

Especialidades Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

Alergologia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Cardiologia 5 2,19 17 7,46 22 9,65 5 3,29 4 2,63 9 5,92 

Cirurgia 12 5,26 16 7,02 28 12,2
8 

6 3,95 8 5,26 14 9,21 

Dermatologia 4 1,76 17 7,45 21 9,21 4 2,63 7 4,60 11 7,23 

Endocrinologia 3 1,32 10 4,39 13 5,71 2 1,31 10 6,58 12 7,89 

Gastroenterologia 0 0,0 2 0,88 2 0,88 0 0,0 2 1,31 2 1,31 

Ginecologia 0 0,0 10 4,39 10 4,39 0 0,0 10 6,58 10 6,58 

Hematologia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Infecto-
Contagiosas 

0 0,0 4 1,76 4 1,76 0 0,0 4 2,63 4 2,63 

Medicina Interna 0 0,0 2 0,88 2 0,88 0 0,0 2 1,31 2 1,31 

MFR 4 1,76 12 5,26 16 7,02 2 1,31 2 1,31 4 2,63 

Nefrologia 2 0,88 1 0,44 3 1,32 2 1,31 0 0,0 2 1,31 

Neurocirurgia 0 0,0 8 3,51 8 3,51 0 0,0 6 3,95 6 3,95 

Neurologia 2 0,88 1 0,44 3 1,32 2 1,31 1 0,67 3 1,98 

Obstetrícia 0 0,0 6 2,63 6 2,63 0 0,0 6 3,95 6 3,95 

Oftalmologia 8 3,51 16 7,02 24 10,5
3 

8 5,26 16 10,6
0 

24 15,86

Oncologia 0 0,0 2 0,88 2 0,88 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Orto-traumatologia 5 2,20 8 3,51 13 5,71 5 3,29 8 5,26 13 8,55 

ORL 4 1,76 9 3,95 13 5,71 2 1,31 8 5,26 10 6,58 

Pediatria 1 0,44 0 0,0 1 0,44 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Pedopsiquiatria 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Planeamento 
Familiar 

0 0,0 1 0,44 1 0,44 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Pneumologia 2 0,88 0 0,0 2 0,88 2 1,31 0 0,0 2 1,31 

Psiquiatria 3 1,32 2 0,88 5 2,20 2 1,31 2 1,31 4 2,63 

Reumatologia 0 0,0 4 1,76 4 1,76 0 0,0 4 2,63 4 2,63 

Urologia 23 10,0
1 

2 0,88 25 10,8
9 

8 5,26 2 1,31 10 6,58 

Total 78 34,1
7 

150 65,83 228 100,0 50 32,85 102 67,1
5 

152 100,0

 Fonte: EMERIUS Fonte: Entrevistas 

Tabela referente à distribuição das consultas hospitalares referenciadas, no total dos utentes e 
nos utentes incluídos na amostra do estudo A 
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Consultas referenciadas por especialidades, em relação à Amostra do 

estudo 

Os 152 utentes que aceitaram participar no estudo, distribuíram-se por 

20 especialidades, sendo as 10 mais frequentes: Oftalmologia (24 referências - 

15,86% do total), Cirurgia (14 - 9,21%), Orto-traumatologia (13 - 8,55%), 

Endocrinologia (12 - 7,89%), Dermatologia (11 - 7,23%), Ginecologia (10 - 

6,58%), ORL (10 - 6,58%), Urologia (10 - 6,58%), Cardiologia (9 - 5,92%) e 

Neurocirurgia (6 - 3,95%). (Quadro 4 na página 70) 

 
Consultas referenciadas por instituições 

Os utentes estudados foram referenciados a quatro instituições de 

saúde: três de âmbito público (Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), 

Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC) e Centro Regional de Oncologia de 

Coimbra do Instituto Português de Oncologia (IPO)) e uma de âmbito 

convencionado (Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da 

Lousã (ARCIL) – instituição particular de solidariedade social convencionada no 

âmbito da MFR, para onde o CSGóis referencia os doentes necessitados desta 

especialidade). 

Os HUC foram a instituição com mais referências (94,7%), as restantes 

foram residuais, ARCIL (2,6%), HPC (1,3%) e IPO (1,3%) (Quadro 5). 

 
QUADRO 5 

Instituição, total e por sexo 
Sexo 

Masculino 
Sexo 

Feminino 
Total  

 
Valor % Valor % Valor % 

HUC 44 29,0 100 65,8 144 94,8 

HPC 2 1,3 0 0,0 2 1,3 

IPO 2 1,3 0 0,0 2 1,3 

ARCIL 2 1,3 2 1,3 4 2,6 

Total 50 32,9 102 67,1 152 100,0 

Tabela referente à distribuição das instituições para onde se referenciaram os utentes incluídos 
na amostra do estudo A 

 



Contributo para a avaliação da informação clínica entre a medicina ambulatória e a medicina hospitalar 
 

72

 

A demora na obtenção da consulta 

A demora média das consultas estudadas foi de 247,11 dias, com um 

DP de 262,57. No entanto, houve uma grande variabilidade, com um mínimo de 

7 dias, um máximo de 964 e uma mediana de 128,5 dias. A diferença entre 

sexos não foi significativa e a sua distribuição por grupos de dias de espera 

descreve-se no Quadro 6. 

 
QUADRO 6 

Tempo de espera em dias, total e por sexo 
Sexo 

Masculino 
Sexo 

Feminino 
Total  

 
Grupos (dias) Valor % Valor % Valor % 

0-30 2 1,3 6 3,9 8 5,2 

31-90 11 7,3 27 17,8 38 25,1 

91-180 18 11,8 35 23,0 53 34,8 

181-365 7 4,6 12 7,9 19 12,5 

366-730 8 5,3 10 6,6 18 11,9 

731-1032 4 2,6 12 7,9 16 10,5 

Total 50 32,9 102 67,1 152 100,0 

Tabela referente à distribuição do tempo de espera pela consulta referenciada dos utentes 
incluídos na amostra do estudo A 

 

Verificamos que em apenas 5,3% das referências, as consultas se 

realizaram no primeiro mês; em 25% as consultas realizaram-se entre 1 e 3 

meses e em 34,9% realizaram-se entre o 4º e o 6º mês. Assim em 65,1% das 

referências estudadas as consultas realizaram-se no prazo de 6 meses. No 

entanto, 10,5% tiveram uma demora superior a 730 dias (2 anos). 

As especialidades mais demoradas foram Oftalmologia (demora média 

de 720,33 dias), Reumatologia (480,50) e Urologia (329,60). As menos 

demoradas foram Obstetrícia (26,33), MFR (60,50) e Dermatologia (106,09). 

(Quadro 7 na página 73) Não foram consideradas na análise as especialidades 

com apenas 2 casos, como Gastroenterologia, Medicina Interna, Nefrologia e 

Pneumologia. 
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QUADRO 7 

Tempo de espera em dias, por especialidades 
Especialidade 

 
Média min Max med DP 

Cardiologia 127,22 85 219 131 42,53 

Cirurgia 116,29 52 341 81 97,81 

Dermatologia 106,09 63 172 109 40,60 

Endocrinologia 142,50 56 282 123 81,21 

Ginecologia 142,00 41 284 153 89,30 

Infecto-Contagiosas 111,50 99 124 111 14,43 

MFR 60,50 26 95 60 39,84 

Neurocirurgia 110,33 99 133 99 17,56 

Neurologia 118,33 96 163 96 38,68 

Obstetrícia 26,33 7 56 16 23,33 

Oftalmologia 720,33 393 964 733 191,73 

Orto-traumatologia 261,54 46 654 95 246,34 

ORL 146,60 24 248 131 80,03 

Psiquiatria 147,00 116 178 147 35,80 

Reumatologia 480,50 198 763 480 326,20 

Urologia 329,60 54 635 199 262,65 

min = mínimo; Max = máximo; med = mediana 
Tabela referente à distribuição do tempo médio (em dias) de espera pela consulta 

externa das várias especialidades pelos utentes incluídos na amostra do estudo A 
 

 

Referências estudadas, consultas realizadas e desistências 

Das 152 referências estudadas, obtivemos a realização de 140 consultas 

(92,1%), não tendo sido realizadas 12 (7,9%). Das 152 referências estudadas 

apenas dois (1,3%) utentes desistiram da consulta solicitada. Dos 12 utentes 

sem consulta, 10 (83,3%) recorreram a consultas particulares. 
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A acessibilidade 

O questionário incluía perguntas que nos podem ajudar a compreender 

como se processa o acesso dos utentes às consultas externas hospitalares. 

Apresentam-se a seguir alguns desses resultados. 

A marcação da consulta foi em 87,5% dos casos realizada pelo serviço 

administrativo do CS, em 8,6% por terceiros, em 2,6% pelo utente pelo telefone 

e só em 1,3% houve deslocação do utente ao hospital para marcar a consulta. 

A maioria dos utentes (60,6%) utilizou o táxi para ir à consulta, 18,3% 

utilizou carro próprio, 11,3% deslocou-se em transporte público, 8,5% foi de 

ambulância e apenas 1,4% foi à boleia de um amigo ou vizinho. 

Necessitaram de ir acompanhados à consulta 59,9% dos utentes. 

O tempo médio de espera pela consulta, na sala de espera da consulta 

externa, foi de 90,43 minutos (mínimo de 30 minutos, máximo de 240 minutos e 

com a mediana nos 60 minutos, DP de 43,55). 

 
A satisfação 

Questionados acerca da sua satisfação com o atendimento médico nas 

consultas externas hospitalares, apenas 1,4% dos utentes disseram que não se 

sentiam satisfeitos com a consulta, tendo 98,6% ficado satisfeitos com a 

atenção na consulta. 

Já em relação à satisfação com o funcionamento dos serviços de saúde, 

o número dos que se declararam insatisfeitos aumentou para 24,3%, sendo de 

75,7% os utentes que disseram estar satisfeitos com o funcionamento destes 

serviços. 

O principal motivo de insatisfação com o funcionamento dos serviços de 

saúde foi a espera prolongada pela marcação da consulta (75,7%), contudo 

outros motivos foram evidenciados, tais como: não ver o seu problema 

resolvido (10,8%), recusa a solicitação do utente (5,4%), não ter sido feita a 

observação por motivo de greve (5,4%) e ter que repetir os exames auxiliares 

de diagnóstico de que era portador (2,7%). 
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A informação de retorno 

Como já foi referido, o nosso propósito era contribuir para o estudo do 

circuito da informação entre o ambulatório da MGF e a consulta externa 

hospitalar, pelo que esta alínea do estudo se mostrou muito importante. Face 

ao tempo já decorrido, em alguns casos superior a dois anos, foi considerada, 

além da informação prestada pelo utente, o registo efectuado no processo 

clínico pelo seu médico de família (MdF). 

Apenas 51 utentes (36,4%) disseram ter trazido informação de retorno 

da consulta externa hospitalar para o seu MdF, pelo que em 63,6% dos casos 

não houve informação de retorno imediata. Uma vez que estudámos a ida à 

primeira consulta de referência é aceitável que o médico especialista hospitalar 

não tivesse logo informação pertinente para enviar para o MdF. No entanto, a 

consulta ao processo clínico dos utentes não permitiu encontrar referências a 

informação de retorno enviada posteriormente. 

Houve quatro doentes em que não foi enviada resposta de retorno 

mesmo depois de solicitada pelo próprio. 
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Estudo B 

Dos questionários efectuados aos médicos dos principais hospitais de 

referência, Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) e Hospital Pediátrico 

de Coimbra (HPC), e dos Centros de Saúde (CS) de Arganil, Góis e Lousã, foi 

possível obter a seguinte informação: 

 

A população estudada 

De um universo de 606 médicos das consultas externas, responderam 

135 médicos das consultas hospitalares (22,3% do universo), sendo 124 

(91,9%) dos HUC; 11 (8,1%) do HPC; e 9 médicos dos CS (34,6% do universo 

de 26 médicos de família (MdF)), sendo 2 (22,2%) do CS de Arganil, 4 (44,4%) 

do CS de Góis e 3 (33,3%) do CS da Lousã. 

Dos 135 médicos hospitalares inquiridos, 83 eram do sexo masculino 

(61,5%) e 52 do sexo feminino (38,5%), com uma idade média de 44,89 anos, 

sendo a idade mínima de 27 anos e a máxima de 60, o DP foi de 7,55. 

Distribuíram-se pelas várias consultas externas como está descrito no Quadro 

8 na página 77. 

Dos 9 médicos dos CS inquiridos, 5 eram do sexo masculino (55,6%) e 4 

do sexo feminino (44,4%), com uma idade média de 47,56 anos, sendo a idade 

mínima de 44 anos e a máxima de 51, o DP foi de 3,43. 

 

A adequação 

Os médicos das consultas externas hospitalares, quando questionados 

sobre a adequação da informação que recebem dos CS da SRS de Coimbra, 

com o pedido de consulta de referência, responderam que a consideravam 

medianamente adequada (47,4%); pouco adequada (51,1%); nada adequada 

(1,5%) (Quadro 9 na página 78). 

 

Os médicos dos CS questionados sobre a adequação da informação que 

recebem das diferentes consultas externas hospitalares, responderam que a 

consideravam muito adequada (12,8%); medianamente adequada (42,7%); 

pouco adequada (20,1%); nada adequada (24,4%) (Quadro 9 na página 78). 
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QUADRO 8 

Distribuição dos médicos pelas consultas externas, total e por sexo 
Sexo 

Masculino 
Sexo 

Feminino 
Total  

Especialidade 
Valor % Valor % Valor % 

Alergologia 3 2,22 3 2,22 6 4,44 

Cardiologia 6 4,44 1 0,74 7 5,18 

Cirurgia 15 11,11 0 0,0 15 11,11 

Dermatologia 2 1,48 4 2,96 6 4,44 

Endocrinologia 3 2,22 1 0,74 4 2,96 

Gastroenterologia 4 2,96 1 0,74 5 3,70 

Ginecologia 2 1,48 4 2,96 6 4,44 

Hematologia 1 0,74 4 2,96 5 3,70 

Infecto-Contagiosas 0 0,0 3 2,22 3 2,22 

Medicina Interna 8 5,93 0 0,0 8 5,93 

MFR 2 1,48 5 3,70 7 5,18 

Nefrologia 3 2,22 2 1,48 5 3,70 

Neurocirurgia 4 2,96 0 0,0 4 2,96 

Neurologia 3 2,22 3 2,22 6 4,44 

Obstetrícia 2 1,48 2 1,48 4 2,96 

Oftalmologia 1 0,74 4 2,96 5 3,70 

Orto-traumatologia 5 3,70 0 0,0 5 3,70 

ORL 4 2,96 0 0,0 4 2,96 

Pediatria 2 1,48 8 5,93 10 7,41 

Planeamento Familiar 0 0,0 1 0,74 1 0,74 

Pneumologia 2 1,48 2 1,48 4 2,96 

Psiquiatria 2 1,48 4 2,96 6 4,44 

Reumatologia 5 3,70 0 0,0 5 3,70 

Urologia 4 2,96 0 0,0 4 2,96 

Total 83 61,48 52 38,52 135 100,0 

Tabela referente à distribuição dos médicos das consultas externas hospitalares, segundo as 
várias especialidades, incluídos na amostra do estudo B 
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QUADRO 9 

Adequação da troca de informação 
Consultas Externas 

Hospitalares 
Centro de Saúde 

N = 135 N = 9 

 
 

Valor % Valor % 

Muito adequada 0 0,0 30 12,8 

Medianamente adequada 64 47,4 100 42,7 

Pouco adequada 69 51,1 47 20,1 

Nada adequada 2 1,5 57 24,4 

Total de respostas 135 100,0 234 100,0 

Tabela referente à distribuição dos médicos incluídos na amostra do estudo B de acordo com a 
sua opinião relativamente à adequação da troca de informação 

 

 

A satisfação 

Questionados sobre se estavam satisfeitos com a informação que 

recebem dos CS da SRS de Coimbra, 13,3% dos médicos das consultas 

externas hospitalares responderam que sim e 86,7% que não (Quadro 10). 

 
QUADRO 10 

Satisfação com a troca de informação 
Consultas Externas 

Hospitalares 
Centro de Saúde 

N = 135 N = 9 

 
 

Valor % Valor % 

Satisfeitos 18 13,3 144 61,5 

Não satisfeitos 117 86,7 90 38,5 

Total de respostas 135 100,0 234 100,0 

Tabela referente à distribuição dos médicos incluídos na amostra do estudo B de acordo com a 
sua opinião relativamente à satisfação com a troca de informação 

 

 

As principais causas de não satisfação foram: “informação escassa” 

60,7%; “informação pouco precisa” 19,7%; “informação sem objectivação das 

dúvidas” 7,7%; “informação não legível” 6,8% (Quadro 11 na página 79). 
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QUADRO 11 

Causas de não satisfação com a troca de informação, a nível hospitalar 
 Valor 

 
% 

Informação escassa 71 60,7 

Informação pouco precisa 23 19,7 

Sem objectivação das dúvidas 9 7,7 

Informação não legível 8 6,8 

Deficiente articulação 4 3,4 

Falta de diálogo 2 1,7 

Total de respostas 117 100,0 

Tabela referente à distribuição dos médicos das consultas externas hospitalares incluídos na 
amostra do estudo B de acordo com a sua opinião relativamente às causas de não satisfação 

 

Questionados sobre se estavam satisfeitos com a informação que 

recebem das várias consultas externas, 61,5% dos médicos dos CS 

responderam que sim e 38,5% que não (Quadro 10 na página 78). As 

principais causas de não satisfação foram: “não existe informação” 45,6%; 

“raramente chega informação” 36,7%; “informação só aquando da alta ou só 

para pedir EAD” 13,3%; “informação resume-se à prescrição” 2,2%; 

“informação resume-se ao diagnóstico” 2,2% (Quadro 12). 

 
QUADRO 12 

Causas de não satisfação com a troca de informação, a nível dos centros de saúde 
 Valor % 

Não existe informação 41 45,6 

Raramente chega informação 33 36,7 

Informação só aquando da alta 
ou só para pedir EAD 

12 13,3 

Informação resume-se à 
prescrição 

2 2,2 

Informação resume-se ao 
diagnóstico 

2 2,2 

Total de respostas 90 100,0 

Tabela referente à distribuição dos médicos dos centros de saúde incluídos na amostra do 
estudo B de acordo com a sua opinião relativamente às causas de não satisfação 
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Capítulo 8 

Discussão 

 

O estudo A 

Os estudos de Manuel Janeiro (1993 [118] e 2001 [10]) lavaram-nos a 

questionar sobre o que se passaria no concelho de Góis, que tem 

características comuns e evidentemente características diferentes do meio rural 

alentejano. Tratam-se de meios rurais, com uma população envelhecida ligada 

à agricultura. No entanto, o meio geográfico envolvente, a distância aos centros 

urbanos, os hábitos e a alimentação são diferentes. 

Os estudos não são estatisticamente comparáveis, visto que utilizaram 

metodologias diferentes, não sendo portanto, sobreponíveis. Nos seus estudos 

Janeiro aplicou o questionário aos seus utentes que referenciou para qualquer 

consulta médica fora da extensão de saúde onde trabalha, tendo aquando do 

pedido da referenciação médica entregue ao utente um envelope fechado com 

a menção expressa de ser entregue em mão ao médico que o observasse. 

Em todo o caso, os estudos mencionados e o nosso têm objectivos 

semelhantes, pelo que vamos confrontar os nossos dados com os daqueles, 

assim como com outros estudos pesquisados na literatura médica. 

 

No nosso estudo houve uma menor taxa de referenciação (1,6%) que 

nos estudos de Janeiro (8,9% em 1988/89 [118] e 5,87% em 1997 [10]), assim 

como, em outros estudos com expressão nacional, no de Sá e Jordão (1993 

[120]) foi de 5,56%, mas mais baixa que os 8,91% de Miranda e Aguiar (1997 

[121]) ou os 11% de Gérvas et al (1997 [122]). No estudo de Sá e Jordão (1993, 

1994 [120, 123, 38]), sob a égide do European General Practice Research 

Workshop (EGPRW), em que se estudou a referenciação dos cuidados de 

saúde primários (CSP) para os cuidados de saúde secundários (CSS) a nível 

de 15 países europeus, Portugal ocupa quanto a esta variável, a quinta posição 

mais alta, entre a máxima da Noruega (8,17%) e a mínima da França (2,6%). 

Este estudo decorreu em 1989/90 e teve a participação de 124 médicos de 

família (MdF) portugueses, de CS urbanos, rurais e mistos, e evidenciou uma 

ligeira tendência para maior referenciação nos CS urbanos em relação aos 
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rurais. Outros estudos mostram taxas díspares, possivelmente relacionadas 

com realidades assistenciais e sistemas de prestação de cuidados diferentes: 

Espanha, 4,55% (Saenz-Torre et al, 1989 [124] e 6,89% (Hernando, Ramos e 

Juez, 1991 [125]) e, Israel, 7,4 a 15,9% (Tabenkin et al, 1998 [126]). 

Uma possível explicação para o facto de a nossa taxa de referenciação 

ser menor pode ser o sub-registo feito pelos MdF do centro de saúde de Góis 

(CSGóis). Na verdade após cada consulta deve sempre registar-se na folha de 

contacto o motivo da consulta; assim como, os pedidos de exames auxiliares 

de diagnóstico (EAD), a “baixa” e a referenciação, se existirem. No final do dia 

de consulta essas folhas são entregues ao serviço administrativo para 

introdução na aplicação informática “EMERIUS”. Só são devolvidas as que não 

tiverem motivo de consulta assinalado. É possível a ocorrência do 

esquecimento de registos, logo é muito possível que exista um sub-registo das 

referenciações efectuadas, o que apesar de tudo não conseguiu documentar. 

Outra possível explicação para esta sub-referenciação aparente é a 

referenciação a partir do serviço de atendimento permanente (SAP) do CS e 

que não foi considerada no nosso estudo por incluir o envio de casos urgentes 

para o serviço de urgência hospitalar. 

Por outro lado, se no estudo de Janeiro considerarmos o número total de 

contactos (3.614) em vez de se usar apenas os contactos directos (2.280) 

então a taxa de referenciação aos CSS desce para 3,7% e, esta é a realidade 

dos nossos números. Os nossos registos incluem não só os contactos directos 

(isto é a consulta face a face entre o médico e o utente) mas também os 

indirectos (como a renovação de receituário e outros actos administrativos que 

se podem realizar sem a presença do utente). 

 

Nos estudos de Janeiro as cinco especialidades mais procuradas foram, 

em 1988/89, a Cirurgia (15,9%), Oftalmologia (15%), Ortopedia (10,3%), ORL 

(8,4%) e Dermatologia (6,5%), sendo em 1997 a Oftalmologia (36%), 

Ginecologia (9%), Cirurgia (8%), Medicina Física e Reabilitação (MFR) (7%) e 

Psiquiatria (7%). No nosso estudo foram mais referenciadas a Cirurgia (12,3%), 

Urologia (11%), Oftalmologia (10,6%), Cardiologia (9,7%) e Dermatologia 

(9,3%). 
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A procura dos CSS é multicausal: as características demográficas e 

socio-económicas da população, as características da oferta dos CSS e as 

competências profissionais dos MdF parecem ser determinantes. Nos estudos 

em análise, o envelhecimento da população poderá ter sido importante na 

procura de Cirurgia, MFR, Oftalmologia e Dermatologia. Estas especialidades 

aparecem também em primeiro lugar em outros estudos de referenciação 

(Saenz-Torre et al, 1989 [124] e Hernando, Ramos e Juez, 1991 [125]). 

 

A demora média na obtenção das consultas de referenciação foi de 

247,1 dias no nosso estudo; de 49 dias no primeiro estudo de Janeiro e de 82,5 

dias no segundo. Portugal é um dos países europeus com maior tempo de 

espera por consulta de especialidade (28,5 dias no estudo de Sá e Jordão 

(1994 [123]) que também verificaram que aos 112 dias 22,8% dos doentes ainda 

não tinham tido a consulta). Para as especialidades cirúrgicas, 58,1% dos 

doentes ainda esperavam pela intervenção aos 84 dias. O nosso estudo mostra 

que, para todas as especialidades, aos 30 dias, 94,7% dos doentes esperavam 

por consulta. Esse valor era ainda de 69,7% aos 90 dias.  

 

A informação de retorno diminuiu de 41%, em 1988/89, para 27%, em 

1997, nos estudos de Janeiro. No nosso estudo foi de 36,4%. A percentagem 

de respostas de retorno nos estudos de Janeiro e no nosso foi bastante inferior 

à do estudo de Sá e Jordão, (1994 [38]) que foi de 70%, mas que salientava 

Portugal como o país europeu com maior percentagem de não-respostas às 

oito semanas (51,8%) e concluía que “a comunicação dos especialistas 

hospitalares para os médicos de família foi, de longe, a pior entre os países 

que participaram no estudo”. Os custos da ausência de resposta têm sido 

evidenciados em vários estudos e deverão ser entendidos como um indicador 

da qualidade dos serviços prestados pelos hospitais. A inexistência de resposta 

de retorno limita a informação com que o médico de família acompanha o 

doente, pode provocar prescrições erradas, aumenta o risco das interacções 

medicamentosas, tratamentos demasiado curtos ou longos, informação 

contraditória para os pacientes, encaminhamento inadequado para as 

urgências ou para novas consultas externas e desperdício de recursos. Para 

esta situação concorrerão factores próprios do sistema de saúde, da cultura 
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hospitalar ou mesmo de serviço e individuais, os quais merecerão  análise 

pormenorizada noutros trabalhos. 

A direcção dos serviços e as coordenações clínicas devem dar 

instruções aos médicos para que sistematicamente enviem resposta de retorno 

aos MdF. Devem encarar essa prática como tendo uma importância 

semelhante à que dedicam aos registos noutros suportes de informação, como 

na história clínica, nos diários clínicos, na informação que acompanha os 

exames complementares de diagnóstico e nas notas de alta hospitalar. 

 

Os resultados obtidos com os três estudos a que nos referimos não 

podem generalizar-se para a Medicina Geral e Familiar (MGF), para as 

especialidades hospitalares ou para as instituições hospitalares de todo o país. 

No entanto, quer os recursos disponíveis, quer os processos de marcação de 

consulta são idênticos para os doentes dos dois concelhos, Serpa e Góis, pelo 

que não existem motivos para pensar que estudos mais amplos e com 

metodologia semelhante obtenham resultados muito diferentes dos actuais, 

nomeadamente nos meios rurais. Estes resultados espelham bem a 

acessibilidade aos CSS dos doentes incluídos no estudo. Os viezes mais 

prováveis dizem respeito às variáveis dependentes da informação veiculada 

pelos próprios pacientes. Alguns doentes, idosos e sem instrução, poderão ter 

dado ao inquiridor, o seu MdF no caso de Janeiro, e o autor no caso do estudo 

de Góis, a melhor resposta. Também a perda ou o esquecimento da 

informação de retorno, não assumidos, podem ter influenciado as respostas 

dadas, hipóteses que, no entanto, consideramos pouco prováveis. Os 

resultados obtidos podem servir de referência em futuros trabalhos e ajudar os 

gestores a melhorar os serviços prestados à população, uma vez que não se 

conhecem outros estudos semelhantes levados a cabo em Portugal e é 

consensual a falta de informação de apoio à decisão na gestão e no 

planeamento dos serviços de saúde. 
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O estudo B 

O estudo da adequação e satisfação com a troca de informação entre os 

dois níveis de cuidados mostrou que os médicos dos CS consideraram mais 

adequada a informação que recebem das várias consultas externas 

hospitalares (55,5% das respostas consideraram a informação muito ou 

medianamente adequada), do que os médicos das consultas externas 

hospitalares consideraram a informação que recebem dos CS da sub-região de 

saúde (SRS) de Coimbra (52,6% consideraram a informação pouco ou nada 

adequada). 

Relativamente à satisfação com a informação que recebem, os médicos 

dos CS mostraram-se mais satisfeitos (61,5% das respostas) do que os 

médicos das consultas externas hospitalares (13,3%). A principal causa de 

insatisfação referida pelos médicos das consultas externas hospitalares foi a de 

considerarem a informação que recebem dos CS escassa (60,7%). Pelo seu 

lado a principal causa de insatisfação dos médicos dos CS sobre este assunto 

é a falta de informação (45,6% das respostas). 

 

Apesar da disponibilização e utilização crescente de novas tecnologias 

na troca de informação, a comunicação entre os CS e os hospitais continua a 

ser um grave problema. De facto, a escrita sob a forma de pedidos de opinião, 

cartas de referenciação, relatórios, constitui a forma tradicional de comunicação 

entre prestadores de cuidados de saúde, o que, naturalmente, exige que esse 

processo seja eficaz. A carta de opinião, de referenciação ou de relatório, é 

frequentemente o único suporte dos pormenores e dos aspectos relevantes da 

história e do exame objectivo dos doentes. A sua adequada elaboração facilita 

a resposta oportuna, a referenciação eficiente e a difusão de dados importantes 

para decisões terapêuticas e de seguimento (Jordão, 2003 [127]). 

 

Estes estudos deveriam ser complementados com estudos qualitativos 

sobre a oportunidade das referências e a qualidade da informação que circula 

entre os dois níveis, depois de se definirem critérios de referenciação (por 

exemplo através de normas de orientação clínica (NOC) consensuais) e 
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critérios de qualidade de conteúdo da informação circulante. Seriam também 

úteis estudos de avaliação da efectividade das consultas externas hospitalares. 

Neste processo podem ser importantes acções, eventualmente de 

formação, que incluam os profissionais dos dois níveis, que identifiquem 

problemas de articulação, procurem soluções, reforcem colaborações e 

sinergismos. O afastamento tradicional, quando não mesmo a hostilidade entre 

os dois níveis de cuidados, não poderá ser resolvido normativamente, mas sim 

apelando aos profissionais para o benefício mútuo do diálogo e, sobretudo, 

para os interesses dos doentes, quer estes sejam considerados como 

estritamente médicos, quer como direitos de cidadania. A melhoria necessária 

da articulação entre CSP e CSS, para além de justificadas imposições de 

ordem clínica e económica, ganha também dimensões de ética médica e de 

justiça social. Assim sendo, permite não fazer mal aos doentes através de um 

correcto conhecimento das terapêuticas prescritas, evitando duplicações e 

interacções; fazer o bem aos doentes garantindo uma atempada e programada 

intervenção clínica; e ainda permite a autonomia dos doentes ao possibilitar 

que o seu MdF sendo conhecedor da sua real situação, melhor o esclareça e 

ajude a tomar uma decisão consciente possibilitando deste modo um 

consentimento mais informado. 

Os princípios éticos estão claramente associados a uma visão 

consensual de dignidade humana. Este conceito implica que nenhum doente 

pode ser excluído do sistema básico de cuidados de saúde. A introdução de 

medidas que possam promover a eficiência do sistema nacional de saúde e, 

assim, facilitar o acesso global dos cidadãos aos cuidados de saúde torna-se 

um imperativo de natureza ética. (Nunes e Rego, 2002 [128]) 
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Capítulo 9 

Conclusões 

 

Como conclusões podemos apontar que o estudo A revela graves 

problemas de acessibilidade aos cuidados de saúde secundários (CSS) por 

parte de uma população envelhecida e isolada, apesar de distar apenas 44 km 

da capital do distrito. 

As preocupações manifestadas pelo poder político no que se refere às 

condições de equidade dos cidadãos aos cuidados de saúde exigem a tomada 

de decisões consequentes com as suas declarações. 

Se considerarmos a demora média em obter consulta da especialidade 

hospitalar e a percentagem de resposta de retorno como indicadores, podemos 

afirmar que a articulação entre os dois níveis de cuidados a nível da unidade de 

saúde Coimbra norte da sub-região de saúde (SRS) de Coimbra, é muito pior 

que a referida no estudo de Manuel Janeiro (2001 [10]). 

O processo de marcação das consultas externas hospitalares deverá ser 

avaliado, os procedimentos clarificados e deve ser revisto o modo de marcação 

pelo modelo “P1” que implica a circulação aberta de dados confidenciais do 

doente pelos serviços administrativos das instituições. Deverá haver acesso 

directo à marcação das consultas das várias especialidades hospitalares, 

nomeadamente pela via da Internet ou pela Rede Informática da Saúde, à 

semelhança do que já acontece com a consulta externa de Cirurgia II dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC). A função de filtro que os 

serviços hospitalares impõem é uma grave limitação do direito de acesso dos 

doentes às suas consultas, implicando riscos e custos acrescidos para o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para os doentes. 

Tão importante como as respostas dadas neste estudo são as perguntas 

que ele levanta. Até que ponto os resultados do estudo são representativos das 

especialidades e das instituições? Porque existem demoras tão elevadas? 

Porque existem tão poucas respostas de retorno? Que acontece aos doentes 

em lista de espera? Quais são os custos destas listas de espera? Qual a 

qualidade da informação enviada pelo médico de família (MdF) e pelo 

especialista hospitalar? 
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O estudo da articulação entre os dois níveis de cuidados melhoraria se 

completado com estudos qualitativos sobre a oportunidade das referências e a 

qualidade da informação que circula entre os dois níveis, depois de se 

definirem critérios de referenciação (por exemplo através de normas de 

orientação clínica (NOC) consensuais) e critérios de qualidade de conteúdo da 

informação circulante. Seriam também úteis estudos de avaliação da 

efectividade das consultas externas hospitalares. 

 

Propostas 

Após fazer menção às potencialidades dos cuidados de saúde 

partilhados e integrados, o nosso objectivo é ajudar os dois níveis de cuidados 

de saúde a caminharem no mesmo sentido. Ainda há um longo caminho a 

percorrer antes de podermos dizer com confiança quando é que a partilha de 

cuidados é apropriada e efectiva. A prática competente deve ser desenvolvida 

e avaliada, enquanto aplicação do conhecimento existente e experiência de 

aprendizagem. 

Com Pritchard e Hughes (1995 [81]) podem-se descrever sete passos 

para a implementação da partilha e integração de cuidados de saúde: 

 

1 - O primeiro será o trabalho de equipa efectivo. Os cuidados de saúde 

partilhados são distintos do trabalho de equipa, mas esquemas nele fundados 

são mais sólidos. Os cuidados de saúde primários (CSP) e as equipas de 

especialistas hospitalares precisam ser igualmente competentes e efectivos 

para o seu trabalho poder ser considerado ético, pelo que devem ser 

desenvolvidas as aptidões de trabalho em equipa. 

 

2 - O passo seguinte é alcançar um entendimento partilhado, que só 

será ético se tiver em conta as diferenças de cultura, estrutura e conhecimento 

dos dois níveis de cuidados, assim como desenvolver metas negociadas. 

 

3 - O desenvolvimento de normas de orientação clínica acordadas é o 

passo seguinte. As NOC requerem uma base sólida de conhecimento, não só 

uma codificação da prática actual, e só serão éticas se poderem ser adaptadas 
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a circunstâncias locais e flexíveis o suficiente para incluírem as preferências 

dos doentes. 

 

4 - Os cuidados de saúde partilhados requerem uma troca de informação 

que deverá ser mais sofisticada que a simples carta de referenciação 

tradicional e de resposta. A rede informática aqui pode ajudar. A consulta por 

telemedicina é uma opção emergente que tem um grande potencial para 

indicações mais imediatas e flexíveis, e representa uma poderosa ferramenta 

formativa. A tecnologia é um forte estímulo a aprender, mas para isso deve 

criar-se um ambiente de aprendizagem. A tecnologia informática convencional, 

por meio de computador pessoal também pode ajudar de diferentes modos, 

sendo um dos mais básicos, o registro electrónico de doentes, preferivelmente 

compatível entre a prática de ambulatório e a hospitalar. Contudo deve sempre 

ser considerada a problemática da confidencialidade dos dados dos doentes. 

 

5 - O passo seguinte é o do conhecimento baseado no sistema de apoio 

à decisão. Este aumentará a provisão de conhecimentos pertinentes, 

disponível no momento certo e na forma adequada. As NOC podem ser muito 

mais efectivas num sistema informático baseado no conhecimento, sobretudo 

se for endereçado para possibilitar um modo de auditoria simultânea, libertando 

a informação pertinente antes da decisão ser tomada. 

 

6 - A auditoria retrospectiva também pode ser feita e é mais fácil e 

poderosa que as próprias NOC. As decisões processadas são testadas contra 

os resultados nos doentes e assim avaliadas para uso futuro. O registo 

electrónico de doentes, num sistema informático baseado no conhecimento, 

pode fazer as NOC específicas para aquele doente levando em conta o 

conhecimento registado no sistema. 

 

7 - No entanto, a tecnologia não nos deverá distrair do papel central do 

doente nos cuidados partilhados. Só os doentes têm experiência directa de 

utilização de ambos os lados do sistema de saúde; assim, eles podem 

contribuir activamente para melhorar o desenvolvimento dos processos de 
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cuidados de saúde partilhados. Estes constituem um recurso para ajudar a 

projectar e operar a auditoria da partilha de cuidados. 

 

Na nossa visão os cuidados partilhados e integrados são uma exigência 

técnica e ética para o desenvolvimento do sistema de saúde português. Não 

estão tão difundidos e efectivos quanto poderiam estar; contudo, são um modo 

eticamente correcto e crescentemente importante para o cuidado de doentes 

no ambulatório. Os cuidados de saúde partilhados e integrados são também 

um valioso mecanismo para a transferência de conhecimentos, através de 

métodos inovadores e apoio tecnológico adequado. Assim lhe seja dada uma 

alta prioridade pelos actuais gestores dos serviços de saúde. 

 

Concluindo, a partilha e a integração dos cuidados de saúde propiciaria 

vantagens significativas para todos os intervenientes no processo da prestação 

de cuidados médicos: 

- Para o doente, a partilha de cuidados representa uma garantia de 

continuidade, globalidade e de consistência nos cuidados que recebe. Poderá 

também traduzir-se numa melhoria significativa da acessibilidade e da 

qualidade dos cuidados prestados. 

- Para o médico de família pode significar uma redução do isolamento 

em que habitualmente desenvolve a sua actividade, maiores oportunidades de 

formação e de treino em áreas específicas e, como consequência, uma maior 

satisfação profissional. 

- Para o médico hospitalar, a articulação de cuidados pode significar a 

possibilidade de, através do médico de família, proporcionar ao doente 

cuidados mais globais e continuados, assim como um conhecimento mais 

adequado dos resultados das suas intervenções. 

- Finalmente, para o país pode traduzir-se na racionalização da 

utilização e na distribuição mais equitativa e ética dos recursos de saúde 

disponíveis. 
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Convite aos doentes para participação no estudo 

 CENTRO DE SAÚDE DE GÓIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ex.mo(a) Senhor(a) 

 

 A Partilha de Cuidados entre os Centros de Saúde e os Hospitais é fundamental 

para uma correcta gestão da saúde das populações. 

Está provado que através de uma correcta articulação é possível optimizar os 

meios existentes e oferecer melhores Cuidados de Saúde. 

 Existem factores que perturbam a correcta articulação entre os diferentes níveis 

de Cuidados de Saúde, entre eles a falta de informação ou seja os médicos dos Hospitais 

não enviarem informação adequada ao seu Médico(a) de Família. 

 Nesta perspectiva, gostávamos de o convidar a vir ao Centro de Saúde de Góis, 

para responder a um questionário sobre a sua experiência de ida a consultas 

hospitalares. 

 Assim aguardamos a sua visita no dia 27 de Setembro de 2002 (6ª feira) pelas 10 

horas. Se esta data não lhe é conveniente agradecemos o seu contacto telefónico para o 

Centro de Saúde (235770810) para marcar outro dia. 

 A participação neste estudo é facultativa, no entanto gostaríamos de contar com 

a sua participação. 

 

O Médico Responsável pelo Estudo 

(Dr. José Augusto Rodrigues Simões) 

 



Contributo para a avaliação da informação clínica entre a medicina ambulatória e a medicina hospitalar 
 

99

 

Questionário A 
(aplicado aos utentes referenciados a uma consulta de especialidade hospitalar no ano 

2000 do Centro de Saúde de Góis) 
 
Nop: ___________ 
 
Data de Nasc: ___ / ___ / _____ (ou Idade: ___ Anos) 
 
Sexo: Masculino __ 
 Feminino __ 
 
Anos de escolaridade: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >9 
 
Profissão: Trabalhador por conta própria __ 

Trabalhador por conta de outrem __ 
  Pensionista __ 
  Doméstica __ 
  Estudante __ 
  Idade pré-escolar __ 
 
Consulta de _____________________________ 
 
Consulta pedida em ___ / ___ / _____ 
 
Consulta realizada em ___ / ___ /_____ 
 
Data de realização do questionário (se a consulta ainda se não realizou) ___ / ___ / ____ 
 
Instituição a que foi pedida a consulta: ____________________________ 
 
Como foi realizada a marcação da consulta pedida? 
  Pelos Serviços Administrativos do Centro de Saúde __ 
  Pelo utente, pessoalmente, no local __ 
  Pelo utente, pessoalmente, por telefone __ 
  Por terceiros __ 
  Atendido com marcação no próprio dia __ 
 
Teve necessidade de ir acompanhado a essa consulta? 
  Sim __ 
  Não __ 
 
Que transporte utilizou para ir à consulta? 
  Táxi __ 
  Transporte público __ 
  Transporte de amigo ou boleia __ 
  Carro próprio __ 
  Ambulância __ 
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Outro __ 
 
Quanto tempo esperou na sala de espera até ser atendido?  ____ horas  ____ minutos 
 
Acha que foi visto com atenção pelo médico que o observou? 
  Sim __ 
  Não __ 
 
Trouxe informação de retorno da consulta a que foi? 
  Sim __ 
  Não __ 
 
Se faltou à consulta, isso deveu-se a: 
  Motivos económicos __ 
  Motivos de saúde __ 
  Desistência por demora na marcação __ 
  Outros motivos __ 
 
Se a consulta pedida ainda não se realizou, foi a algum consultório particular? 
  Sim __ 
  Não __ 
 
Está satisfeito com o funcionamento dos Serviços de Saúde, neste caso particular de ida 
a esta consulta? 
  Sim __ 
  Não __ 
 
Se não está satisfeito com o funcionamento dos Serviços de Saúde, isso deve-se a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Durante o estudo a identificação dos doentes será sempre mantida confidencial, sendo 
todos os questionários apenas identificados por um número. 
 
Confirmo que recebi informação sobre o estudo e que aceito participar no mesmo. 
 
 
______________________________________________________________________ 
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Questionário B1 

(aplicado aos médicos da consulta de especialidade hospitalar) 
 
Data de realização do questionário: ___ / ___ / ______ 
 
Instituição: ______________________ 
 
Consulta Externa de _________________________ 
 
Idade: ___ Anos 
   __ 
Sexo: Masculino __ 
 Feminino __ 
 
Considera adequada a informação que recebe dos Centros de Saúde da Sub-Região de 
Saúde de Coimbra, aquando do pedido de consulta de referência? 
      __ 
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe dos Centros de Saúde da Sub-Região de 
Saúde de Coimbra?    __ 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe dos Centros de Saúde da Sub-
Região de Saúde de Coimbra, isso deve-se a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Questionário B2 

(aplicado aos médicos dos centros de saúde) 
 
Data de realização do questionário: ___ / ___ / _____ 
 
Centro de Saúde de _________________________ 
 
Idade: ___ Anos 
 
Sexo: Masculino __ 
 Feminino __ 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Alergologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Cardiologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Cirurgia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Dermatologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Endocrinologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de 
Gastroenterologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Ginecologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Hematologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Infecto-
Contagiosas  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Medicina 
Interna 
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Medicina 
Física e Reabilitação  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
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Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Nefrologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Neurocirurgia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Neurologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Obstetricia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Oftalmologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Oncologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Ortopedia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de 
Otorrinolaringologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Pediatria  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de 
Pedopsiquiatria  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Planeamento 
Familiar  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
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Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Pneumologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Psiquiatria  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Reumatologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa? 
    Sim  __ 
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    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Considera adequada a informação que recebe das consultas externas de Urologia  
  Muito adequada  __ 
  Medianamente adequada __ 
  Pouco adequada  __ 
  Nada adequada  __ 
 
Está satisfeito com a informação que recebe da consulta externa?    
    Sim  __ 
    Não  __ 
 
Se não está satisfeito com a informação que recebe das consultas externas, isso deve-se 
a quê? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Boletim de referências (Mod. 01 26) 
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