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1  ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E HISTÓRICO 

Atualmente o Serviço Nacional de Saúde (SNS) depara-se com diversos desafios 
desencadeados, sobretudo, pelas alterações demográficas, mudanças nos padrões de doença, 
inovação tecnológica e mobilidade geográfica.  
Considerando as vertentes do acesso e a equidade em saúde, intrínsecas à prestação de 
cuidados no seio do SNS, e a necessidade de assegurar cuidados de saúde a todos os cidadãos, 
importa que as diferentes instituições hospitalares garantam a prestação de forma coordenada 
e articulada entre si, e com os restantes níveis de cuidados. Neste âmbito, as Redes de 
Referenciação Hospitalar (RRH) assumem um papel orientador e regulador das relações de 
complementaridade interinstitucionais, perspetivando-se a implementação de um modelo de 
prestação de cuidados de saúde centrado no cidadão.   
Em termos históricos, as RRH tiveram origem no Programa Operacional da Saúde – SAÚDE 
XXI, na sequência das principais recomendações do Subprograma de Saúde 1994-1999, 
constituindo-se, na altura, como o quadro de referência de suporte ao processo de reforma 
estrutural do sector da saúde. No eixo prioritário relativo à melhoria do acesso a cuidados de 
saúde de qualidade, a medida 2.1 do referido programa (“Rede de Referenciação Hospitalar”) 
objetivava implementar RRH pelas áreas de especialização tidas como prioritárias, visando a 
articulação funcional entre hospitais, mediante a diferenciação e identificação da carteira de 
serviços, de modo a responder às necessidades da população, garantindo o direito à proteção 
e acesso na saúde.  
Deste modo, as RRH instigaram um processo de regulação e de planeamento da 
complementaridade entre instituições hospitalares, contribuindo para a otimização e gestão 
eficiente da utilização de recursos, com vista a assegurar um quadro de sustentabilidade a 
médio e longo prazo do SNS.  
Vários são os normativos legais e documentos técnicos que abordam a temática das redes 
hospitalares e a sua importância estratégica como garante da sustentabilidade e eficiência do 
SNS. A Lei n.º 64-A/2011, de 30 de dezembro, que aprovou as Grandes Opções do Plano para 
2012-2015, bem como o Programa do XIX Governo Constitucional, preconizavam a melhoria 
da qualidade e acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, mediante a reorganização da rede 



RNEHR UROLOGIA   

4 

 
hospitalar através de uma visão integrada e mais racional do sistema de prestação de 
cuidados.        
Na sequência do Memorando de Entendimento celebrado com a União Europeia, o Banco 
Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, foi criado o Grupo Técnico para a 
Reforma Hospitalar (GTRH) - Despacho do Ministro da Saúde n.º 10601/2011, de 16 de agosto, 
publicado no Diário da República, II Série, n.º 162, de 24 de agosto - cujo relatório final 
intitulado “Os Cidadãos no Centro do Sistema, Os Profissionais no Centro da Mudança” definiu 
oito Iniciativas Estratégicas, corporizadas, cada uma, por um conjunto de medidas, cuja 
implementação e monitorização, promoverão o cumprimento de um programa de mudança, 
com a extensão, profundidade e densidade exigidas numa verdadeira reforma estrutural do 
sector hospitalar português.  
No seu relatório, o GTRH defendia que na reorganização da rede hospitalar deviam ser 
considerados diversos fatores, nomeadamente: (i) critérios de qualidade clínica; (ii) 
proximidade geográfica; (iii) nível de especialização; (iv) capacidade instalada; (v) mobilidade 
dos recursos; (vi) procura potencial; (vii) acessibilidades; (viii) redes de referenciação por 
especialidade; (ix) equipamento pesado de meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica disponível; (x) benchmarking internacional e (xi) realidade sócio-demográfica de 
cada região.  
O GTRH elencou, ainda, um conjunto de fragilidades inerentes às RRH existentes à data, 
designadamente: (i) desatualização da maioria das redes (a maioria tinha sido elaborada até 
2006 e nunca ajustada); (ii) inexistência de um modelo único e homogéneo do documento; (iii) 
inexistência de aprovação ministerial para algumas das RHH publicadas; (iv) ausência de 
integração entre RRH de diferentes especialidades que se interpenetram; (v) inexistência de 
inclusão dos setores convencionados e privados (nos casos em que se possa aplicar), 
contemplando apenas o universo do SNS; (vi) falta de integração do conceito de Centros de 
Referência e (vii) indefinição quanto ao prazo de vigência das RRH. 
No primeiro Eixo Estratégico “Uma Rede Hospitalar mais Coerente”, o GTRH propôs a 
elaboração da Rede de Referenciação Hospitalar de forma estruturada e consistente e dotada 
de elevados níveis de eficiência e qualidade dos cuidados prestados. Para o efeito, e com o 
desígnio de redesenhar a rede hospitalar naqueles pressupostos, foi proposta a revisão das 
RRH em vigor, bem como a elaboração das redes inexistentes, promovendo-se uma 
referenciação estruturada e consistente entre os cuidados de saúde primários e os cuidados 
hospitalares (considerando toda a rede de prestação, desde os cuidados de primeira linha aos 
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mais diferenciados), assegurando uma melhor rentabilização da capacidade instalada aos 
níveis físico, humano e tecnológico. 
De igual forma, o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 apresenta um conjunto de orientações, 
nos eixos estratégicos “Equidade e Acesso aos Cuidados de Saúde” e “Qualidade em Saúde”, 
propondo o reforço da articulação dos serviços de saúde mediante a reorganização dos 
cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados integrados, cuidados pré-
hospitalares, serviços de urgência, entre outros, consolidando uma rede de prestação de 
cuidados integrada e eficiente. Ademais, O Plano Nacional de Saúde – Revisão e extensão a 
2020 sugere, no eixo “Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde”, “O 
desenvolvimento de redes de referenciação de cuidados não apenas de base geográfica, mas 
também de hierarquia de competências técnicas”. Pretende-se, deste modo, uma rede 
hospitalar coerente, racional e eficiente, consubstanciada num sistema integrado de prestação 
de cuidados.  
Por outro lado, a Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril, veio estabelecer os critérios que 
permitem categorizar os serviços e estabelecimentos do SNS, de acordo com a natureza das 
suas responsabilidades e quadro de valências exercidas, bem como o seu posicionamento na 
rede hospitalar, procedendo à sua classificação. Tratava-se de um normativo legal que definia, 
predominantemente, orientações estratégicas para a construção de uma rede hospitalar 
coerente, assegurando a resposta e satisfazendo as necessidades da população.  
Acresce que a carteira de valências de cada instituição hospitalar seria operacionalizada 
através do contrato-programa, de acordo com o respetivo plano estratégico. Perante um 
quadro de reorganização das instituições de saúde hospitalares (no que se refere à 
disponibilização e coordenação da carteira de valências, aos modelos organizativos e de 
integração de cuidados), a redefinição do que devem ser os cuidados hospitalares e como se 
devem integrar com os diferentes níveis de cuidados com a garantia de uma melhor 
articulação e referenciação vertical, permite intervir complementarmente no reajuste da 
capacidade hospitalar.  
Desta forma, as RRH desempenham um papel fulcral enquanto sistemas integrados, 
coordenados e hierarquizados que promovem a satisfação das necessidades em saúde aos 
mais variados níveis, nomeadamente: (i) diagnóstico e terapêutica; (ii) formação; (iii) 
investigação e (iv) colaboração interdisciplinar, contribuindo para a garantia de qualidade dos 
cuidados prestados pelas diferentes especialidades e subespecialidades hospitalares.  
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Assim, as RRH permitem a: (i) articulação em rede, variável em função das características dos 
recursos disponíveis, dos determinantes e condicionantes regionais e nacionais e o tipo de 
especialidade em questão; (ii) exploração de complementaridades de modo a aproveitar 
sinergias, concentrando experiências e permitindo o desenvolvimento do conhecimento e a 
especialização dos técnicos com a consequente melhoria da qualidade dos cuidados e (iii) 
concentração de recursos permitindo a maximização da sua rentabilidade. 
Nesta conformidade, a Portaria n.º 123-A/2014, de 19 de junho, estabeleceu os critérios de 
criação e revisão das RRH, bem como as áreas que estas deviam abranger. De acordo com o 
número 2 do artigo 2.º daquele diploma, foram determinados os princípios aos quais as RRH 
deviam obedecer, nomeadamente: “a) permitir o desenvolvimento harmónico e 
descentralizado dos serviços hospitalares envolvidos; b) eliminar duplicações e subutilização 
de meios humanos e técnicos, permitindo o combate ao desperdício; c) permitir a 
programação do trânsito dos utentes, garantindo a orientação correta para o centro indicado; 
d) contribuir para a melhoria global da qualidade e eficácia clínica pela concentração e 
desenvolvimento de experiência e competências; e) contribuir para a diminuição dos tempos 
de espera, evitando a concentração indevida de doentes em localizações menos adequadas; f) 
definir um quadro de responsabilização dos hospitais face à resposta esperada e 
contratualizada; g) permitir a programação estratégica de investimentos, a nível nacional, 
regional e local e h) integrar os Centros de Referência.” 
No sentido de dar cumprimento ao disposto na portaria supramencionada, o Despacho n.º 
10871/2014, de 18 de agosto, veio determinar os responsáveis pela elaboração e/ou revisão 
das RRH. Com efeito, o processo iniciou-se com a elaboração das seguintes RRH: Oncologia 
Médica, Radioterapia e Hematologia Clínica; Cardiologia; Pneumologia; Infeção pelo VIH e 
SIDA; Saúde Mental e Psiquiatria; e Saúde Materna e Infantil, incluindo Cirurgia Pediátrica. 
Posteriormente, o Despacho n.º 6769-A/2015, de 15 de junho, veio designar os responsáveis 
pela elaboração ou revisão das RRH de Anatomia Patológica, Anestesiologia, Cirurgia 
Cardiotorácica, Cirurgia Geral, Gastrenterologia, Hepatologia, Medicina Física e de 
Reabilitação, Medicina Intensiva, Medicina Nuclear, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia, 
Patologia Clínica, Neurorradiologia, Radiologia, Reumatologia e Urologia. 
Também o XXI Governo Constitucional, no seu programa para a saúde, preconiza a redução 
das desigualdades entre os cidadãos no que respeita ao acesso à prestação de cuidados, bem 
como o reforço do papel do cidadão no SNS. Ora, a capacitação do cidadão pressupõe a 
disponibilização de informação relevante para a sua tomada de decisão, por forma a optar pela 
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instituição do SNS onde pretende ser assistido, de acordo com as suas preferências, critérios 
de conveniência pessoal e da natureza da resposta das instituições.  
Com a publicação da Portaria n.º 147/2016, de 19 de maio, que surge precisamente com o 
intuito de reforçar o papel do cidadão no SNS, contribuir para a melhoria da sua governação 
bem como para a melhoria da gestão hospitalar, são revogadas as Portarias n.ºs 82/2014, de 
10 de abril, e a 123-A/2014, de 19 de junho. Nesta perspetiva, foram definidas como medidas 
fulcrais a “promoção da disponibilidade e acessibilidade dos serviços” aos utentes e “a 
liberdade de escolherem em que unidades desejam ser assistidos”, mediante a articulação 
com o médico de família e cumprindo a hierarquização técnica e as regras de referenciação em 
vigor, indo ao encontro do preconizado na Lei n.º 7-B/2016, de 31 de março, que aprova as 
Grandes Opções do Plano para 2016 -2019.” 
A referida Portaria objetiva: (i) definir o processo de classificação dos hospitais, centros 
hospitalares e unidades locais de saúde do SNS (independentemente da sua natureza jurídica e 
tendo como princípio a definição das RRH) e (ii) continuar o processo de criação e revisão das 
RRH.  
No âmbito da especialidade de Urologia, foi elaborada e publicada em 2007, sob a 
responsabilidade da Direção Geral da Saúde (DGS), a sua Rede de Referenciação Hospitalar, 
embora não tenha obtido aprovação ministerial. 
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2  DEFINIÇÃO E ÂMBITO DA ESPECIALIDADE 

A Urologia é a especialidade médica que se dedica á investigação, estudo, prevenção, 
diagnóstico, tratamento e seguimento das patologias do aparelho urinário, em ambos os 
sexos, e do aparelho genital no sexo masculino. Ocupa-se ainda de algumas áreas afins como 
por exemplo a patologia da suprarrenal. 
Importa considerar a urologia geral e vários tipos de subespecialidades e áreas de 
conhecimento específicos que estão intimamente associados como por exemplo a uro-
oncologia, uro-ginecologia, urologia pediátrica, uro-neurologia, urologia funcional, entre 
outras. 
Em Portugal, a primeira menção escrita a um assunto de Urologia, remonta ao século XIII, por 
Pedro Hispano, futuro Papa João XXI, na sua obra “Thesaurus Pauperam”, publicada em Itália e 
posteriormente impressa em Antuérpia em 1497. A Urologia Portuguesa teve a sua origem 
como especialidade independente no virar do século XIX, com Artur Ravara. 
Atualmente, em Portugal a urologia praticada é de elevado nível, acompanhando os padrões 
europeus, havendo capacidade formativa de qualidade em todas as áreas e estando 
disponíveis grande parte das modernas técnicas de diagnóstico e terapêutica urológicas em 
centros públicos ou privados. 
Todas as cirurgias urológicas abertas são executadas, assim como a cirurgia endoscópica, 
percutânea e laparoscópica. A cirurgia laparoscópica assistida por robot, técnica amplamente 
difundida na europa e no mundo desenvolvido, é realizada apenas em dois centros privados 
por um número reduzido de cirurgiões.  
Existe um acesso difundido a litotrícia extracorpórea por ondas de choque, urodinâmica, 
ecografia e a radiologia urológicas. No sector público existem equipamentos de medicina 
nuclear como gama câmaras, PET e PET-CT, alguns deles podendo realizar exames com colina e 
PSMA. Os serviços de radiologia estão equipados com TAC e aparelhos de RM, alguns deles 
com capacidade de realização de RM prostáticas multiparamétricas. A facilidade de acesso a 
estes equipamentos tem variações geográficas e locais importantes tornando alguns cuidados 
assimétricos. 
Técnicas de laparoscopia e endourologia avançadas, fontes de energia baseadas em laser, 
braquiterapia prostática, criocirurgia prostática e renal estão disponíveis apenas em alguns 
hospitais. 
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A andrologia, a medicina sexual, a neuro-urologia e uroginecologia são praticadas por 
urologistas em cooperação com outras especialidades médicas. 
A oncologia urológica médica e cirúrgica são praticadas em maior ou menor grau por todos os 
urologistas, havendo, no entanto, uma colaboração estreita com a oncologia médica, 
radioterapia e outras especialidades afins.  
A transplantação renal e cirurgias com ela relacionadas (colheitas de órgãos de cadáver, 
nefrectomia de dador vivo para transplante) são executadas por urologistas em alguns centros 
e por cirurgiões gerais ou vasculares noutros, frequentemente nestes últimos em colaboração 
com urologistas.  
A cirurgia da suprarrenal é efetuada por urologistas e cirurgiões gerais.  
A urologia reconstrutiva é praticada maioritariamente por urologistas, mas também por 
cirurgiões plásticos e pediátricos.  
A urologia pediátrica é quase exclusivamente efetuada por cirurgiões pediátricos, embora 
existam contributos importantes de alguns urologistas. 
Legislação recente levou á definição de centros de referência em algumas áreas ou patologias 
urológicas específicas como sejam os tumores do testículo, transplantação renal de adultos e 
transplantação renal pediátrica. 
A investigação básica e clínica em urologia no nosso país tem vindo a ser promovida e a subir 
globalmente de nível e é reconhecida como sendo de altíssima qualidade.  
Os urologistas portugueses estão representados em associações profissionais, organizativas e 
científicas nacionais e internacionais, desempenhando alguns cargos de relevo. 
 A Urologia é uma especialidade que acompanha e contribui para o acelerado 
desenvolvimento científico, farmacológico e tecnológico global da medicina.   
Muita da atividade tradicional do urologista está a ser reconvertida e poderá haver lugar à  
subespecialização principalmente nos grandes centros e centros de referência. O papel da 
investigação básica na prática clinica deverá aumentar, e áreas como a biologia molecular, a 
genética, a bioquímica, a farmacologia, e as tecnologias de informação e robótica terão que ser 
profundamente conhecidas pelos urologistas. 
A urologia é uma especialidade extremamente depende da inovação tecnológica, e em que a 
evolução rápida leva a que os equipamentos diagnósticos e terapêuticos necessitem de uma 
renovação frequente. A modernização dos serviços é essencial para que a urologia portuguesa 
consiga manter os elevados padrões que atingiu nos últimos anos. 
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O envelhecimento da população portuguesa implica alterações importantes na prática 
urológica. Existe uma elevada prevalência de patologia urológica nas pessoas idosas. A 
abordagem da patologia urológica nesta faixa etária, nomeadamente nas doenças oncológicas, 
tem particularidades importantes.  
É fundamental que haja uma rede de cuidados continuados, apoio social e domiciliário eficaz 
para que os internamentos não se prolonguem para além do estritamente necessário do ponto 
de vista médico, mas que o doente possa manter um seguimento adequado. 
Da mesma forma a oncologia urológica só poderá ser eficaz com uma gestão adequada dos 
recursos materiais e humanos se estiver bem articulada com uma ampla e eficaz rede de 
cuidados paliativos, que de momento é claramente insuficiente para suprir as necessidades. 
Tendo Portugal uma posição sociogeográfica privilegiada há que não esquecer a sua inserção 
em comunidades, nomeadamente a União Europeia, a comunidade ibérica e os países 
lusófonos. 
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3  EPIDEMIOLOGIA DA PATOLOGIA UROLÓGICA 

Sabe-se que numa percentagem significativa das consultas de Medicina Geral e Familiar são 
abordadas patologias do foro urológico. Alguma destas patologias como por exemplo a 
hiperplasia benigna da próstata, a disfunção eréctil e as infeções urinárias são muito 
prevalentes e podem atualmente ser abordadas de uma forma eficaz pela Medicina Geral e 
Familiar. Impõe-se assim um programa de formação adequado destes profissionais em temas 
urológicos. 
A patologia urológica tem um impacto significativo nos internamentos hospitalares.  
Uma grande percentagem da patologia urológica está intimamente ligada ao envelhecimento. 
Muitas das patologias urológicas são mais prevalentes com o avançar da idade e a sua 
abordagem é diferente consoante o escalão etário em questão.  
O aumento da esperança média de vida e o envelhecimento da população portuguesa, 
principalmente masculina, antecipa um aumento do impacto da patologia urológica na prática 
clínica futura. 
Portugal registou ao longo das últimas décadas importantes alterações demográficas, que se 
traduziram num decréscimo acentuado da fecundidade, natalidade, mortalidade e 
especialmente da mortalidade infantil. O comportamento destas variáveis demográficas 
refletiu-se na descida da taxa de crescimento natural. A estrutura etária da população 
portuguesa espelha estas tendências demográficas.  
O fenómeno do duplo envelhecimento da população, caracterizado pelo aumento da 
população idosa e pela redução da população jovem, continua bem vincado nos resultados dos 
Censos 2011. Há 30 anos, cerca de 25,0% da população pertencia ao grupo etário mais jovem 
(0-14 anos), e apenas 11,4% estava incluída no grupo etário dos mais idosos (com 65 ou mais 
anos). Em 2011, a tendência alterou-se e apenas cerca de 15,0% da população pertencia ao 
grupo etário mais jovem (0-14 anos) passando 19,0% da população a ter 65 ou mais anos.  
A ARS do Norte tem uma maior percentagem de jovens, quando comparada com as restantes 
ARS. 
A ARS do Alentejo possui a população mais envelhecida comparada com as restantes ARS.  
Com estas variações da população residente nas diversas regiões do país assiste-se a dois 
fenómenos, o aumento da densidade populacional nas zonas do litoral e, consequentemente, 
a desertificação das zonas do interior, povoadas essencialmente por pessoas idosas. O INE 
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refere que se agravou “...o desequilíbrio na distribuição da população pelo território. Os 
municípios do litoral registam indicadores de densidade populacional mais elevados que os do 
interior...”. Este padrão de litoralização do país reforçou-se na última década tendo-se 
também acentuado a tendência para a concentração da população junto das grandes áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto.   
A médio e a longo prazo, podemos prever que os cenários da demografia portuguesa 
perspetivam o agravamento dos problemas atuais, designadamente: o aumento da população 
com mais de 65 anos e a diminuição da população jovem com o consequente aumento dos 
encargos sociais.  
O envelhecimento da população portuguesa tenderá a agravar-se nos anos futuros, facto 
suportado pelo ligeiro aumento da esperança de vida e um saldo migratório positivo. Prevê-se 
que em 2020 18,1% da população tenha 65 ou mais anos e que a população jovem (inferior a 
14 anos) represente apenas 16,1%. As diferenças entre os sexos tendem a manter-se ou a 
acentuar-se. Em 2020, o índice de envelhecimento será de 135.6 para as mulheres e de 89.3 
para os homens, conforme a relação entre a população idosa e a população jovem, definida 
habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número 
de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 
100 pessoas dos 0 aos 14 anos).  
A patologia prostática ocupa uma elevada fatia da atividade urológica sendo as principais 
patologias: a hiperplasia benigna da próstata (HBP), prostatites e o cancro da próstata. 
A HBP e outras causas de sintomatologia do trato urinário baixo (LUTS) são muito prevalentes, 
representando 80% dos casos de patologia da próstata e têm um impacto muito significativo 
na qualidade de vida. Estão intimamente relacionadas com o envelhecimento e por isso o seu 
impacto clínico e custos associados irão aumentar no futuro. 
Sabe-se que 90% dos homens, entre os 45 e os 90 anos de idade sofrem, em grau variável, de 
LUTS. A hiperplasia benigna da próstata (HBP) é uma das doenças mais frequentes nos homens 
com mais de 50 anos, estimando-se que a prevalência histológica desta patologia seja superior 
a 50% aos 60 anos e que atinja os 90% aos 85 anos. Em cada dez homens com mais de 50 anos, 
seis vão ter sintomas provocados pela HBP e três vão ter que se sujeitar a terapêutica 
agressiva, nomeadamente cirurgia. 
Atualmente a mortalidade direta por HBP é baixa, mas a morbilidade, o impacto na qualidade 
de vida e os custos associados são elevados. Em alguns casos esta é uma doença progressiva 
que pode evoluir para retenção urinária, deterioração do aparelho urinário alto ou apresentar 
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complicações que necessitam tratamento específico, muitas vezes com necessidade de 
internamento. 
Os avanços terapêuticos farmacológicos permitem que atualmente a grande maioria dos 
doentes com HBP possam ser estudados e tratados com eficácia e segurança ao nível dos 
cuidados de saúde primários. Existem hoje em dia normas de orientação clínica estabelecidas 
pela DGS para a abordagem desta patologia. 
A urologia aborda os casos mais complexos de HBP como sejam a resistência à terapêutica 
médica e complicações. Além da cirurgia aberta e da ressecção trans-uretral existem 
atualmente outras técnicas cirúrgicas que pretendem diminuir a morbilidade do 
procedimento, a invasibilidade e os tempos de internamento, mantendo a mesma eficácia. 
Algumas dessas técnicas são baseadas em tecnologia LASER. 
O carcinoma da próstata representa atualmente um verdadeiro problema de saúde pública 
em termos globais: no ano de 2008 houve em todo o mundo 900 000 novos casos e 260 000 
mortes e em 2030 estima-se que esse número quase que duplique para 1 700 000 novos casos 
e 500 000 mortes. Sabe-se que 72% dos casos e 53% das mortes ocorrem em países 
desenvolvidos (menos de 20% da população mundial). A mortalidade tem vindo a diminuir em 
alguns países, nomeadamente países desenvolvidos. 
Em Portugal esta neoplasia encontra-se posicionada em primeiro lugar em termos de 
incidência das doenças oncológicas e é a segunda em termos de mortalidade nos homens.  
Estima-se que existam no nosso país cerca de 25 000 homens com cancro da próstata 
diagnosticado. No ano de 2012 foram registados 6622 novos casos, o que representa uma taxa 
de incidência de 108,81/100 000 habitantes do sexo masculino (taxa bruta), 83,69/100 000 
(taxa padronizada para a população europeia) ou 63,6/100 000 (taxa padronizada para a 
população mundial). Esta taxa tem vindo a aumentar nos últimos anos. 
Em 2012, houve 1745 óbitos registados por cancro da próstata, número que também tem 
vindo a aumentar nos últimos anos e que representa uma taxa de mortalidade de 36,6/100 
000 homens - a segunda das doenças oncológicas, só superada pelo cancro pulmão.  
Não há, para já, medidas preventivas estabelecidas, e não está definitivamente provado que 
um rastreio sistemático (nomeadamente com o doseamento do Antigénio Específico da 
Próstata - PSA) tenha impacto na diminuição da mortalidade. Os últimos dados, provenientes 
de estudos bem conduzidos e com maior tempo de seguimento indicam que esse benefício 
pode, no entanto, existir. 
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Pensa-se que um doseamento de PSA cerca dos 40 anos em homens assintomáticos, pode 
estabelecer um risco basal para carcinoma da próstata e permite desenhar um plano de 
diagnóstico precoce futuro tendo em conta também outros elementos como a raça e história 
familiar.   
Apenas um diagnóstico precoce pode conduzir a uma terapêutica potencialmente curativa, 
pelo que se aconselha uma informação e sensibilização do público para esta patologia. Os 
tratamentos potencialmente curativos atualmente disponíveis para a doença localizada 
baseiam-se em cirurgia (aberta, laparoscópica e assistida por robot) ou radioterapia (externa 
ou braquiterapia), havendo papel para vigilância ativa em alguns casos.  
O diagnóstico, estadiamento e seguimento do carcinoma da próstata socorre-se na atualidade 
de algumas modalidades imagiológicas que não estão amplamente disponíveis no nosso país 
com sejam a RM multiparamétrica, biópsia de fusão e técnicas de PET. 
Os tratamentos da doença avançada, nomeadamente da fase de resistência à castração 
sofreram nos últimos anos uma evolução considerável, estando disponíveis hoje em dia 
fármacos que melhoram não só a qualidade de vida como também prolongam a sobrevivência. 
A disponibilidade de alguns destes fármacos não é uniforme nas diversas instituições públicas, 
como seria desejável. 
O cancro da bexiga é a segunda neoplasia maligna mais frequente no trato urinário.  
Existe uma forte correlação entre o número de anos de consumo de tabaco e o risco de 
desenvolver cancro da bexiga. Também certas substâncias químicas, particularmente, as 
aminas aromáticas são conhecidas como carcinogéneos e têm contribuído para identificar 
profissões de risco devido à exposição ocupacional. 
Deve incentivar-se o diagnóstico precoce e promover a valorização da hematúria a nível dos 
cuidados de saúde primários. 
Em 2012 foram reportados 2876 novos casos, o que representa uma taxa de incidência de 
17,57/ 100 000 habitantes (12/100 0000 padronizada para a população mundial), sendo 
bastante mais frequente na população masculina (28,94/100 000 homens). A incidência 
aumenta progressivamente com a idade, sendo mais elevada após os 60 anos de idade. 
Em 2012 foram atribuídos 924 óbitos a esta patologia o que representa uma taxa de 
mortalidade de 9,2 / 100 0000 habitantes (mais elevada no homem - 14,7/100 000 do que na 
mulher 4,3 / 100 000). 
É um tumor com uma prevalência elevada – calcula-se que em 2012 havia 8804 doentes com 
tumores vesicais em Portugal. 
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Este tipo de neoplasias - principalmente as não musculo-invasivas - exigem um apertado 
seguimento com uretrocistoscopias e citologias urinárias frequentes o que representa uma 
elevada carga de trabalho para os serviços de urologia e um impacto económico não 
desprezível. 
Em Portugal registaram-se em 2012, 1004 novos casos de Tumores Renais malignos, o que 
representa uma taxa de incidência de 5/100 0000 habitantes (mais frequente no sexo 
masculino com 11,73 / 100 000). Faleceram no mesmo período 368 doentes, o que representa 
uma taxa de mortalidade de 1,4/100 0000 habitantes e 2% das mortes por cancro. De referir 
que este é o mais letal dos tumores urológicos - apesar de um diagnóstico mais precoce e de 
melhorias no tratamento um terço dos doentes com esta doença vem a morrer dela. 
Nas últimas décadas verificou-se uma evolução significativa no diagnóstico e tratamento, 
nomeadamente com o aumento do diagnóstico de pequenos tumores assintomáticos. Tal 
facto tem contribuído para uma mudança gradual na abordagem cirúrgica dos tumores renais. 
A abordagem cirúrgica é hoje realizada na grande maioria dos casos por via laparoscópica e 
muitas vezes com recurso a nefrectomia parcial, com óbvias implicações na qualidade de vida 
e prognóstico destes doentes. 
A doença avançada e metastizada mantém um prognóstico reservado, havendo atualmente 
fármacos com alguns resultados neste estádio.  
O tumor primitivo do testículo é a neoplasia sólida mais frequente do sexo masculino na faixa 
etária dos 15-35 anos. Em 2012 houve 302 novos casos diagnosticados, sendo a taxa de 
incidência padronizada de 6/100 000 habitantes. É, de uma forma global, um tumor com bom 
prognóstico mesmo quando diagnosticado em fases avançadas. A mortalidade foi de 18 casos 
em 2012, com uma taxa padronizada de 0,3/100 0000. De salientar a importância do 
autoexame e do diagnóstico precoce com vista a melhorar a taxa de cura que atualmente 
ultrapassa os 90%. 
Prevê-se para breve a criação de centros de referência para esta neoplasia. 
O cancro do pénis é uma entidade rara em Portugal, estando frequentemente associado a más 
condições socioeconómicas e a maus hábitos de higiene e ao não tratamento atempado de 
situações de fimose. 
Uma em cada três pessoas de mais de 65 anos pode manifestar incontinência urinária, sendo 
mais frequente nas mulheres. Em Portugal estimam-se 500 000 a 600 000 pessoas com 
incontinência urinária. Este problema gera um impacto negativo significativo na qualidade de 
vida e tem repercussões importantes do ponto de vista pessoal, familiar, profissional e social. 
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Estão disponíveis algumas medidas preventivas e terapêuticas farmacológicas ou cirúrgicas 
eficazes em muitas situações. Importa informar e sensibilizar o público para que o impacto e 
repercussões sejam diminuídos. 
As disfunções sexuais afetam uma elevada percentagem de homens e mulheres, com 
prevalências crescentes com o aumento de idade. Importa considerar no sexo masculino as 
alterações da líbido, da ereção, da ejaculação e do orgasmo. Outras situações comuns são as 
curvaturas penianas e o hipogonadismo. Em Portugal estimam-se cerca de 500 000 homens 
com algum grau de disfunção eréctil, havendo grupos com risco acrescido: diabetes, 
hipertensão, iatrogenia cirúrgica e medicamentosa. 
Existem atualmente algoritmos diagnósticos e tratamentos eficazes para muitas destas 
disfunções desempenhando a urologia um papel fundamental na abordagem dos casos mais 
complexos. 
A infertilidade conjugal é uma situação muito prevalente, afetando cerca de 15% dos casais. 
As causas de infertilidade são múltiplas e afetam o casal de igual modo, calculando-se que em 
cerca de 50% o fator masculino pode estar presente. O estudo do homem é imprescindível na 
abordagem moderna da infertilidade conjugal. Cabe ao urologista com competências em 
andrologia estudar e tratar a componente masculina da infertilidade, bem como participar no 
acompanhamento do casal. A urologia é frequentemente envolvida na colheita de gâmetas 
para utilização em técnicas de procriação medicamente assistida. A urologia é parte integrante 
obrigatória de todas as unidades de medicina da reprodução. 
A urologia desempenha ainda um papel importante nas estratégias de planeamento familiar - 
a vasectomia é um excelente método contracetivo cuja utilização em Portugal é 
extremamente reduzida. Importa divulgar, informar e incentivar esta prática. 
A infeção urinária é uma patologia muito frequente, sobretudo no sexo feminino ou quando 
existe patologia urológica, motivando mais de 100 000 consultas por ano no nosso país. As 
resistências microbianas e os gastos financeiros relacionados com o uso inadequado de 
antibióticos são importantes e há que estabelecer normas baseadas numa bacteriologia e 
epidemiologia adequadas a cada situação, promovendo estudos nesse sentido.  
Atualmente as infeções específicas do aparelho urinário são pouco frequentes, mas podem vir 
a aumentar com a imigração e outros fatores sociais, particularmente a tuberculose, a 
bilharziose e as doenças sexualmente transmissíveis.  
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Em contexto de urgência a urologia é frequentemente chamada a intervir nos casos de 
urosepsis e choque séptico, principalmente quando existe um componente obstrutivo ou 
alterações anatómicas ou funcionais do aparelho urinário. 
A incidência da litíase urinária depende de fatores geográficos, climáticos, étnicos, dietéticos e 
genéticos. Alguns estudos apontam para uma taxa de prevalência, em Portugal, de cerca de 8 
%. O aumento da incidência da litíase urinária atinge todos os países desenvolvidos, em 
consequência das modificações dos hábitos alimentares. Medidas preventivas como a ingestão 
de líquidos e regimes dietéticos adequados devem ser incentivados. 
A probabilidade global de um indivíduo desenvolver a litíase ronda os 10%, com taxas de 
recidiva de 10% no primeiro ano, 35% nos cinco anos e de 50% nos 10 anos. 
O estudo desta patologia implica uma vertente imagiológica (em que a TAC é fundamental) e 
outra metabólica. O tratamento da litíase passa por medidas higieno-dietéticas, fármacos 
gerais ou específicos consoante o tipo de cálculo em questão, litotrícia extracorpórea por 
ondas de choque, técnicas endourológicas ou percutâneas de litotrícia intracorpórea. As fontes 
de energia baseadas em LASER e a endoscopia flexível do alto aparelho são hoje técnicas 
padrão.  
A urologia é chamada a intervir em situações urgentes de cólicas renais complicadas ou 
arrastadas. As situações de cólicas renais simples não carecem de avaliação urológica urgente. 
As malformações congénitas do aparelho genito-urinário representam cerca de 35% das 
malformações presentes no momento do nascimento. Algumas malformações são 
incompatíveis com a vida; muitas são diagnosticadas no período pré-natal, ao nascimento ou 
no primeiro ano de vida, outras permanecem assintomáticas até à idade adulta ou nunca são 
diagnosticadas. 
A obstrução, a infeção e a insuficiência renal são consequências naturais de grande parte das 
malformações urinárias presentes na criança e no adulto, donde a importância que se atribui 
ao diagnóstico precoce das mesmas. As malformações genitais devem ser corretamente 
caracterizadas e tratadas para prevenir problemas do foro sexual ou de fertilidade. A urologia 
deve ser envolvida precocemente na abordagem e planeamento das terapêuticas destes casos. 
A incidência da uropatia neurogénica é frequente em algumas doenças neurológicas, tais 
como traumatismos vertebro-medulares, esclerose múltipla, mielodisplasias, doença de 
Parkinson e acidentes vasculares cerebrais. A diminuição das complicações infeciosas urinárias 
e da insuficiência renal terminal destes doentes melhorou significativamente o seu prognóstico 
vital, mas a morbilidade urológica é ainda muito prevalente. 
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A abordagem adequada destes doentes implica uma equipa multidisciplinar atuando em 
sintonia e em que o urologista desempenha um papel fundamental. A avaliação destes 
quadros implica frequentemente estudos imagiológicos contrastados, funcionais, 
nomeadamente urodinâmicos e endoscópicos. 
As orientações terapêuticas passam muitas vezes pela autoalgaliação intermitente limpa, 
neurofarmacologia, electroestimulação, neuromodulação e cirurgia (muitas vezes endoscópica 
como a injeção intravesical de toxina botulínica). 
A prevalência da doença renal crónica terminal é, segundo dados de 2014 em Portugal, de 
cerca de 234 doentes / milhão de habitantes. Durante o ano de 2014, 2473 doentes com 
doença renal crónica terminal iniciaram terapêuticas substitutivas da função renal, havendo 
um total de mais de 18000 doentes sob estas modalidades - destes mais de 6000 eram 
transplantados renais. 
A componente cirúrgica (colheita de enxertos, implante e tratamento de complicações) da 
transplantação renal é em muitos centros portugueses, na totalidade ou em parte, da 
responsabilidade da urologia.  
A doação e transplantação renal com enxertos de dadores cadáver está no nosso país em 
números muito aceitáveis ocupando um lugar de destaque no ranking europeu: 36 
transplantes / milhão de habitantes em 2012.  
No que respeita aos transplantes renais de dador vivo esses números são muito mais baixos: 
em 2013 apenas 11,2 % dos 452 transplantes realizados em Portugal foram de dador vivo, 
mesmo quando a legislação permite atualmente dadores não aparentados. Este é um número 
baixo no contexto europeu e mundial e deve haver incentivos ao seu acréscimo. A doação 
cruzada é praticada também no nosso país. 
As nefrectomias de dador vivo para transplante são realizadas hoje em dia nos centros mais 
experientes por via laparoscópica, com menor morbilidade que outrora. 
Embora legislação portuguesa recente permita já a utilização de órgãos provenientes de 
dadores de coração parado, esta não é, ainda, muito praticada entre nós. 
As lesões traumáticas genito-urinárias acontecem em ambos os sexos e idades, mas são mais 
comuns em homens jovens. São uma das situações em que a urologia é chamada a intervir de 
forma urgente. 
O rim é órgão mais vezes atingido e os traumatismos renais acontecem em cerca de 5% de 
todos os casos de traumatismos e em 10% dos casos de traumatismo abdominal. O grau de 
suspeição é muito importante para um diagnóstico correto. O estadiamento imagiológico - a 
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maioria das vezes com TAC - das lesões é fundamental. A maioria dos casos é abordado 
inicialmente de uma forma conservadora. A exploração cirúrgica inicial raras vezes é 
necessária e associa-se a elevadas taxas de nefrectomia. 
A maioria das lesões traumáticas do ureter são muitas vezes consequência de feridas por 
armas de fogo ou iatrogénicas durante procedimentos cirúrgicos. Exigem quase sempre 
reparação cirúrgica imediata ou diferida. 
As lesões traumáticas da bexiga são maioritariamente resultantes de traumatismos fechados 
(acidentes de viação ou quedas) e associadas quase sempre a fraturas da bacia. A lesão 
iatrogénica durante cirurgia pélvica é outra etiologia possível e frequente. Podem necessitar 
reparação cirúrgica. 
As lesões da uretra anterior resultam muitas vezes de traumatismos fechados diretos, 
enquanto as lesões mais frequentes na uretra posterior são causadas por acidentes de viação e 
fraturas complexas da bacia e exigindo quase sempre reparação cirúrgica imediata ou diferida. 
Entre 30 a 60% dos traumatismos genito-urinários envolvem os genitais externos e são muito 
mais frequentes no sexo masculino, tendo como etiologias principais os acidentes desportivos 
e violência, em alguns casos doméstica. 
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4 A SITUAÇÃO DA ESPECIALIDADE NA EUROPA 

De acordo com alguns dados disponíveis, e sem entrar numa análise da especialidade de 
Urologia dentro dos diversos sistemas de saúde dos Países da União Europeia, podemos 
constatar os seguintes rácios aproximados de urologistas por habitantes: 
 
Irlanda: 1/174 000 
Reino Unido: 1/125 000 
Dinamarca: 1/50 000 
Finlândia: 1/47 000 
Holanda: 1/47 000 
Portugal: 1/45 000 
França: 1/44 400 
Itália: 1/30 000 
Espanha: 1/12 000 
Grécia: 1/12 000 
Alemanha: 1/5 700 
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5 A SITUAÇÃO DA ESPECIALIDADE EM PORTUGAL 

Existiam no final de 2014, 234 urologistas a exercer em hospitais públicos e 93 internos em 
Portugal o que dá uma média aproximada de 1 urologista por cada 45 000 habitantes e 1 
interno por cada 2,5 urologistas. 
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6 NECESSIDADES PREVISÍVEIS ATÉ 2019 

Em Portugal, existe uma média aproximada de u m  u r o l o g i s t a  p o r  45 000 habitantes. Isto significa, 
em comparação com os outros países da união europeia que não existe falta de urologistas em Portugal. 
Portugal precisa futuramente de uma reorganização dos Serviços de Urologia, de forma a ter volume de 
doentes e patologias, assegurar qualidade assistencial e com menores custos. 
Existem 40 hospitais com atividades em Urologia, o que significa serem demasiados para o território e 
distribuição da população portuguesa. Verifica-se por isso uma dispersão de médicos por hospitais de 
pequena dimensão. A maioria dos hospitais não tem atividade cirúrgica necessária para haver qualidade 
sendo o valor máximo de cirurgias/médico/ano muito baixos em muitos desses pequenos hospitais. 
A necessidade atual de assegurar cuidados assistenciais após a realização de cirurgias mais complexas 
para além do horário de trabalho, tem levado na maioria dos hospitais à criação de horários de 
prevenções. Estas prevenções implicam aumento dos custos com recursos humanos, muitas das vezes 
apenas por uma questão legal. Esta situação das prevenções aos internamentos por causa da realização 
de cirurgias convencionais com necessidade de internamento apenas desaparece com a criação de 
grandes serviços de urologia. Estes grandes serviços teriam recursos humanos suficientes para assegurar 
com facilidade os serviços de urgência sem necessidade por isso de prevenções aos internamentos. 
Também permitiria assegurar volume cirúrgico e com isso diferenciação e qualidade. O grande 
inconveniente deste modelo de grandes centros urológicos seria o afastamento das consultas externas 
das áreas de residência dos doentes dificultando por isso aos doentes o seu seguimento pela 
especialidade de urologia. Este inconveniente seria facilmente ultrapassado com a realização de 
consultas de urologia por parte dos urologistas dos grandes centros urológicos nos hospitais de 
referenciação diretos ou em alguns centros de saúde (“unidades de saúde afiliadas”) 
Em conclusão:  
I. Existem urologistas suficientes e capacidade instalada em Portugal na área da urologia mas não está a 

responder por falta de reorganização dos serviços de urologia existentes. 
II. Recomenda-se a criação “Departamentos de Urologia” em Hospitais centrais de referenciação para a 

sua área geográfica. 
III. Seria tarefa desses centros prestar apoio urológico nos hospitais da área de referenciação, isto é 

realização de consulta externa e cirurgia de ambulatório de forma a haver proximidade com a 
população. 

IV. Este modelo possibilitaria a redução de custos com prevenções noturnas e horas extraordinárias, 
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asseguraria facilmente os serviços de urgência, além de que permitiria melhorar muito a qualidade 
assistencial aos doentes. 
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7 CARATERIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA E RESPETIVA PRODUÇÃO EM UROLOGIA 

7.1 QUADRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS EM UROLOGIA E INTERNOS DA ESPECIALIDADE E RESPETIVA DISTRIBUIÇÃO 
NA REDE 

 
Fonte:  Inventário do Pessoal do Sector da Saúde - 2014 Dados reportados a 31/12/2014  
 

Médicos ETC (40h/sem)
Região/Instituição 30-39 40-49 50-59 60-64 65+
Alentejo 0,9 0,9 2,6 1,8 6,2

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO - ÉVORA, E.P.E. 0,9 0,8 1,0 2,6
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO,  E.P.E. 0,9 0,9 1,8
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E. 1,0 1,0
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. 0,9 0,9

Algarve 1,9 0,9 2,9 1,8 7,4 3,0
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E.P.E. 1,9 0,9 2,9 1,8 7,4 3,0

Centro 10,2 7,3 12,4 5,7 3,3 38,9 16,0
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, E.P.E. 1,0 1,0 1,0 0,5 3,5
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E. 1,0 1,0 0,9 0,9 3,8
CENTRO HOSPITALAR LEIRIA, E.P.E. 2,0 0,9 2,9
CENTRO HOSPITALAR TONDELA - VISEU, EPE 2,0 3,0 5,0
CHUC- CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO COIMBRA, EPE 2,0 5,6 3,9 2,1 2,8 16,4 13,0
HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE 0,0 0,0
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E.P.E. 1,0 1,0
INST.PORT.ONC.FRANCISCO GENTIL-COIMBRA, E.P.E. 1,0 0,7 0,9 0,9 3,5 3,0
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 0,2 2,8 3,0

Lisboa e Vale do Tejo 14,9 11,2 25,0 8,0 3,5 62,5 38,0
CENTRO HOPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 2,8 1,8 3,3 1,4 1,8 11,0 10,0
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, E.P.E. 0,0 2,1 2,1 1,0
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE 1,9 1,8 0,9 0,9 5,4 4,0
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL E.P.E. 2,0 0,9 2,9 1,0
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, E.P.E. 1,0 2,0 1,0 4,0
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 2,9 2,3 4,7 1,4 11,2 12,0
HFF, EPE 0,9 0,9 3,5 0,9 6,1 5,0
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E.P.E. 2,0 0,9 2,9 1,0
HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. - ALMADA 0,0 1,8 4,0 0,9 6,7 3,0
Hospital Vila Franca de Xira 2,6 0,9 3,5
INST.PORT.ONCOLOGIA DE LISBOA -FRANC.GENTIL,E.P.E. 0,8 0,8 1,6 3,2 1,0
SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de Loures, SA 2,9 0,9 3,8

Norte 20,5 24,3 20,5 9,6 4,0 78,8 34,1
ADMINISTRACAO REGIONAL SAÚDE NORTE,  I.P. 0,2 0,2
CENTRO HOSP. DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E 2,0 2,0 1,0 0,3 5,3 1,0
CENTRO HOSP. V. N.GAIA  ESPINHO, E.P.E. 1,0 2,9 1,9 0,9 6,7 5,0
CENTRO HOSP.ENTRE DOURO E VOUGA, E.P.E. 3,0 3,0
CENTRO HOSPITALAR DE  S. JOÃO, E.P.E. 2,0 4,0 3,7 1,9 11,6 10,0
CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE, E.P.E. 1,0 1,0 1,9 0,9 4,8
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E. 3,0 3,0 4,2 4,5 14,7 9,1
CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, E. P. E. 2,0 1,4 0,9 4,3 1,0
Hospital de Braga 3,8 2,8 2,2 0,9 9,6 4,0
INSTITUTO PORT.ONCOLOGIA DO PORTO, E.P.E. 1,8 1,8 1,8 1,0 6,3 3,0
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO,  E.P.E. 1,4 2,0 1,0 4,4
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,E.P.E. 2,1 2,1
UNIDADE LOCAL SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. 1,0 4,0 1,0 6,0 1,0

Total Geral 48,4 44,6 63,4 26,9 10,8 193,9 91,1

Médicos
Médicos 

Total
Internos 

Total
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7.2 CIRURGIA PROGRAMADA (AMBULATÓRIA E CONVENCIONAL) 

 
Fonte: SICA, 04 Agosto 2015 

Acompanhamento (Urologia)
Instituições Cirurgia 

Ambulatória
Cirurgia 

Convencional
Cirurgias 

Programadas
Total Nacional 7.800 23.259 31.059
ARS Alentejo 68 886 954

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 9 252 261
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 29 214 243
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE 22 195 217
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE 8 225 233

ARS Algarve 69 492 561
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 69 492 561

ARS Centro 1.466 4.547 6.013
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 73 502 575
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 86 641 727
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 136 468 604
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 498 1.119 1.617
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 70 762 832
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 76 230 306
Instituto Português Oncologia de Coimbra, EPE 293 293
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 352 75 427
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 44 345 389
Centro Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais 0
Hospital Arcebispo João Crisóstomo 37 37
Hospital Dr. Francisco Zagalo 88 112 200
Hospital José Luciano de Castro 6 6

ARS Norte 2.957 9.630 12.587
Centro Hospitalar de São João, EPE 164 1.717 1.881
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 236 427 663
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 0
Centro Hospitalar do Porto, EPE 528 1.453 1.981
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 154 516 670
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 0
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 235 928 1.163
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 82 284 366
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 456 781 1.237
Hospital Santa Maria Maior, EPE 0
Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 16 631 647
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 309 712 1.021
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 115 540 655
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 211 241 452
Centro de Medicina de Reabilitação do Norte 0
Hospital da Prelada 136 231 367
Hospital de Braga, PPP 315 1.169 1.484
Hospital de Magalhães Lemos, EPE 0

ARS LVT 3.240 7.704 10.944
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 26 428 454
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 521 1.148 1.669
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 193 753 946
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 214 242 456
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 962 1.202 2.164
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 273 557 830
Hospital Distrital de Santarém, EPE 121 313 434
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 102 1.117 1.219
Hospital Garcia de Orta, EPE 160 399 559
Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE 451 451
Hospital de Cascais, PPP 188 175 363
Hospital de Loures, PPP 388 530 918
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 92 389 481
Centro Hospitalar do Oeste 0
Instituto Gama Pinto 0
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 0

dez-14
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7.3 CIRURGIA URGENTE 

Acompanhamento (Urologia)   
Instituições dez-14 

Total Nacional 4.777 
ARS Alentejo 114 

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 27 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 49 
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE 33 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE 5 

ARS Algarve 235 
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 235 

ARS Centro 1.136 
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 110 
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 16 
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 6 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 686 
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 227 
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 20 
Instituto Português Oncologia de Coimbra, EPE   
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 2 
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 69 
Centro Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais   
Hospital Arcebispo João Crisóstomo   
Hospital Dr. Francisco Zagalo 0 
Hospital José Luciano de Castro   

ARS Norte 1.659 
Centro Hospitalar de São João, EPE 718 
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 5 
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE   
Centro Hospitalar do Porto, EPE 293 
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 20 
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE   
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 10 
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 102 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 112 
Hospital Santa Maria Maior, EPE   
Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 19 
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 79 
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 3 
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 17 
Centro de Medicina de Reabilitação do Norte   
Hospital da Prelada   
Hospital de Braga, PPP 281 
Hospital de Magalhães Lemos, EPE   

ARS LVT 1.633 
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 1 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 538 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 124 
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 14 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 339 
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 63 
Hospital Distrital de Santarém, EPE 29 
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 246 
Hospital Garcia de Orta, EPE 80 
Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE 2 
Hospital de Cascais, PPP 21 
Hospital de Loures, PPP 149 
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 27 
Centro Hospitalar do Oeste   
Instituto Gama Pinto   
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa   

Fonte: SICA, 04 Agosto 2015 
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7.4 CONSULTAS EXTERNAS 

Acompanhamento (Urologia)   
Instituições dez-14 

Total Nacional 353.841 
ARS Alentejo 11.064 

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 4.093 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 2.805 
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE 1.603 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE 2.563 

ARS Algarve 7.223 
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 7.223 

ARS Centro 84.822 
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 4.306 
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 7.225 
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 7.998 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 36.903 
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 6.125 
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 3.830 
Instituto Português Oncologia de Coimbra, EPE 5.627 
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 5.345 
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 3.849 
Centro Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais   
Hospital Arcebispo João Crisóstomo 1.183 
Hospital Dr. Francisco Zagalo 1.847 
Hospital José Luciano de Castro 584 

ARS Norte 129.617 
Centro Hospitalar de São João, EPE 15.289 
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 6.967 
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE   
Centro Hospitalar do Porto, EPE 20.367 
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 5.292 
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE   
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 7.853 
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 7.390 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 14.852 
Hospital Santa Maria Maior, EPE   
Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 7.699 
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 9.040 
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 10.832 
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 5.428 
Centro de Medicina de Reabilitação do Norte 10 
Hospital da Prelada 4.864 
Hospital de Braga, PPP 13.734 
Hospital de Magalhães Lemos, EPE   

ARS LVT 121.115 
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 3.761 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 24.725 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 11.095 
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 5.600 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 14.727 
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 10.179 
Hospital Distrital de Santarém, EPE 5.562 
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 11.159 
Hospital Garcia de Orta, EPE 8.945 
Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE 4.979 
Hospital de Cascais, PPP 4.648 
Hospital de Loures, PPP 8.674 
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 6.347 
Centro Hospitalar do Oeste 714 
Instituto Gama Pinto   
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa   

Fonte: SICA, 04 Agosto 2015 
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7.5 Nº DE DOENTES SAÍDOS E DEMORA MÉDIA 

Acompanhamento (Urologia) dez-14 
Instituições Nº de Dias Internamento 

Nº de Doentes Saídos - Sem Transf Interna 
Demora Média 

Total Nacional 184.470 33.551 5,50 
ARS Alentejo 4.234 738 5,74 

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 1.613 283 5,70 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 1.918 280 6,85 
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE       
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE 703 175 4,02 

ARS Algarve 8.287 1.235 6,71 
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 8.287 1.235 6,71 

ARS Centro 44.079 6.812 6,47 
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 4.116 657 6,26 
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 3.804 828 4,59 
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 5.110 767 6,66 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 19.303 2.753 7,01 
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 5.289 809 6,54 
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 993 178 5,58 
Instituto Português Oncologia de Coimbra, EPE 2.245 360 6,24 
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE       
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 3.219 460 7,00 
Centro Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais       
Hospital Arcebispo João Crisóstomo       
Hospital Dr. Francisco Zagalo       
Hospital José Luciano de Castro       

ARS Norte 70.347 13.417 5,24 
Centro Hospitalar de São João, EPE 13.148 3.026 4,35 
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 4.390 670 6,55 
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE       
Centro Hospitalar do Porto, EPE 11.207 2.072 5,41 
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 3.384 604 5,60 
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE       
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 5.188 923 5,62 
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 4.345 804 5,40 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 6.167 1.279 4,82 
Hospital Santa Maria Maior, EPE       
Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 4.970 741 6,71 
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 6.244 1.073 5,82 
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE       
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 2.123 339 6,26 
Centro de Medicina de Reabilitação do Norte       
Hospital da Prelada 821     
Hospital de Braga, PPP 8.360 1.886 4,43 
Hospital de Magalhães Lemos, EPE       

ARS LVT 57.523 11.349 5,07 
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 4.271 654 6,53 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 7.019 1.962 3,58 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 4.755 1.018 4,67 
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 2.270 310 7,32 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 7.941 1.696 4,68 
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 3.708 869 4,27 
Hospital Distrital de Santarém, EPE 5.742 775 7,41 
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 8.875 1.628 5,45 
Hospital Garcia de Orta, EPE 3.757 606 6,20 
Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE 2.360 479 4,93 
Hospital de Cascais, PPP 1.106 213 5,19 
Hospital de Loures, PPP 3.373 658 5,13 
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 2.346 481 4,88 
Centro Hospitalar do Oeste       
Instituto Gama Pinto       
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa       

Fonte: SICA, 04 Agosto 2015 
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7.6 LOTAÇÃO E TAXA DE OCUPAÇÃO 

Acompanhamento (Urologia) dez-13 
Instituições Nº de Dias Internamento Lotação Taxa Ocupação 

Total Nacional 188.848 554 93,33% 
ARS Alentejo 4.021 14 78,64% 

Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 1.139 6 51,98% 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 1.985 8 67,94% 
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE       
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, EPE 897     

ARS Algarve 7.673 26 80,80% 
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 7.673 26 80,80% 

ARS Centro 45.637 143 87,38% 
Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 4.139 17 66,66% 
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 4.457 14 87,17% 
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 4.801 11 119,50% 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 20.566 62 90,82% 
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 5.186 14 101,42% 
Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 1.189 3 108,52% 
Instituto Português Oncologia de Coimbra, EPE 2.097 10 57,42% 
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE       
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 3.202 12 73,06% 
Centro Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais       
Hospital Arcebispo João Crisóstomo       
Hospital Dr. Francisco Zagalo       
Hospital José Luciano de Castro       

ARS Norte 70.302 189 101,85% 
Centro Hospitalar de São João, EPE 14.280 35 111,71% 
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 3.378 12 77,08% 
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE       
Centro Hospitalar do Porto, EPE 11.483 36 87,33% 
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 2.750 8 94,12% 
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE       
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 5.379 16 92,05% 
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 4.750 16 81,28% 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 5.387 16 92,19% 
Hospital Santa Maria Maior, EPE       
Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 4.525 15 82,60% 
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 6.676 17 107,52% 
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE       
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 2.175 8 74,44% 
Centro de Medicina de Reabilitação do Norte       
Hospital da Prelada 735 10 20,12% 
Hospital de Braga, PPP 8.784     
Hospital de Magalhães Lemos, EPE       

ARS LVT 61.215 182 92,09% 
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE 4.125 15 75,30% 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 10.073 18 153,22% 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 5.755 19 82,93% 
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 2.101 8 71,91% 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 8.317 28 81,33% 
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 4.308 18 65,53% 
Hospital Distrital de Santarém, EPE 5.202 16 89,02% 
Hospital Fernando da Fonseca, EPE 8.650 32 74,01% 
Hospital Garcia de Orta, EPE 3.993 14 78,09% 
Instituto Português Oncologia de Lisboa, EPE 2.971 9 90,38% 
Hospital de Cascais, PPP 862     
Hospital de Loures, PPP 2.580     
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 2.278 5 124,74% 
Centro Hospitalar do Oeste       
Instituto Gama Pinto       
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa       

Fonte: SICA, 04 Agosto 2015  
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8 INDICADORES A UTILIZAR NO DESENVOLVIMENTO E NA MONITORIZAÇÃO DA REDE 

As especialidades de urologia de cada unidade hospitalar integradoras da rede de 
referenciação em urologia deverão reportar os seus indicadores com uma periodicidade 
semestral de forma a permitir uma análise contínua e crítica de funcionamento da rede: 
 
I. Indicadores de dimensão e caracterização da Lista de Inscritos em Cirurgia (LIC): 

Nº de inscritos em LIC 
Nº de doentes inscritos em LIC/mês versus nº de doentes operados/mês 
Nº de doentes com patologia maligna em LIC com mais de 2 meses 
Nº de doentes transferidos para outra instituição 

 
II. Internamento 

Demora média 
Taxa de ocupação 
Taxa de reinternamentos 
Nº de doentes saídos mês 
Mortalidade 

 
III. Atividade cirúrgica 

Taxa de ambulatorização 
Nº de doentes operados em ambulatório 
Nº de doentes operados em urgência 
Nº total de doentes operados 

 
IV. Atividade de consulta externa 

Nº de consultas 
Taxa de primeiras consultas 
Taxa de altas de consulta 

      



RNEHR UROLOGIA 
 

31  

 
9 PROPOSTA DE MODELO ORGANIZATIVO 

Um serviço de Urologia que realiza todas as cirurgias, com equipas diferenciadas, e com todos os meios 
complementares de diagnóstico deverá ter uma população entre 500 e 1 000 000 de habitantes.  
No entanto, qualquer população igual ou superior a 250 000 habitantes necessita de apoio de 
proximidade de um serviço de urologia. Esse apoio pode ser feito por unidades de Urologia dos serviços 
de urologia ou por urologistas que apenas trabalham nessas unidades de urologia. Assim um agregado 
populacional de 250 000 habitantes gera um conjunto de situações de patologia que justificam a 
existência de meios para se poder realizar consultas e determinados exames complementares de 
diagnóstico.  
Embora as cirurgias convencionais e mais complexas deverão ser realizadas e centralizadas nos serviços 
de urologia, as Unidades de urologia estarão especialmente vocacionadas para realização de cirurgia de 
ambulatório ou de internamento menos diferenciada: 

Cirurgia endoscópica do aparelho urinário alto (ureterorrenoscopia e cirurgia renal retrograda) e do 
aparelho urinário baixo (resseção transuretral da próstata e vesical) para além da cirurgia dos 
genitais externos. 

A cirurgia major oncológica clássica ou laparoscópica bem como a cirurgia reconstrutiva deverá ficar 
reservada para os serviços de urologia (ver capitulo “Exigências mínimas para cirurgia diferenciada e 
oncológica). 
A atual situação com uma grande dispersão dos recursos pelos vários hospitais do País, recomenda uma 
estratégia a desenvolver por etapas, no horizonte dos próximos dez anos.  
Assim o modelo organizativo deverá utilizar, nesta primeira fase, os critérios já estabelecidos na Rede de 
Urgência/Emergência, ou seja, deverá assegurar-se a existência de serviços de Urologia nos Hospitais 
com Urgência Polivalente e de unidades de Urologia nos hospitais com Urgência Médico-Cirúrgica; 
pelas suas características muito específicas poderão existir também urologistas em alguns Hospitais 
Especializados. Nos IPO justifica-se a existência de serviços de urologia com características especiais. 
Os serviços e unidades devem assegurar os cuidados de saúde a prestar no âmbito do internamento, da 
consulta externa, dos exames especiais, do hospital de dia e da urgência (de acordo com o expresso mais 
adiante), podendo funcionar como estruturas autónomas ou integradas em serviços ou departamentos 
mais abrangentes, devendo ser, em caso de insuficiência, promovidas articulações interinstitucionais. 
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A consulta externa desenvolver-se-á naturalmente no ambulatório do hospital, sendo também 
desejável a descentralização da consulta externa (através de protocolos) para hospitais onde não está 
prevista a existência de Urologia e eventualmente até em alguns Centros de Saúde. 
 
Os exames especiais previstos para as unidades de urologia são os seguintes: 

Ecografia e radiologia urológica básicas 
Urofluxometria 
Endoscopias do baixo aparelho 
Biópsias 

 
Os serviços de urologia devem assegurar as seguintes técnicas, para além das referidas para as unidades: 

Ecografia avançada (Ex: Ecografia de intervenção, Ecodoppler) 
Urodinâmica 
Endoscopias de todo o aparelho urinário 
Exames e técnicas andrológicas 
Endourologia e Litotricia extracorporal 
Outros exames e técnicas urológicas e andrológicas 

 
Não obstante as indicações para litotrícia extracorporal (LEOC) terem diminuído 
substancialmente considera-se que são necessários 8 a 10 aparelhos de litotrícia extracorporal:  
Poderão manter a distribuição atual de 3 aparelhos na ARS Norte, 2 aparelhos na ARS Centro, 
2 aparelhos na ARSLVT e 1 aparelho na ARS Alentejo. 
 
Os cuidados no âmbito do hospital de dia deverão ser prestados, preferencialmente, no hospital de dia 
polivalente. 
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10 ORGANIZAÇÃO DAS URGÊNCIAS EM UROLOGIA 

Princípios gerais: 
 
 Os Hospitais e Centros Hospitalares que disponham de Serviços de Urologia deverão assegurar o 

atendimento urgente dos doentes internados no seu Serviço em permanência e a urgência interna e 
externa do hospital / centro hospitalar, no mínimo, no período diurno dos dias úteis. 

 Fora destes períodos e apenas nos casos em que o tratamento dos doentes não possa ser adiado 
até ao dia útil seguinte, poderão os doentes ser transferidos para urgências centrais (polivalentes) 
ou metropolitanas, após contacto prévio. 

 As urgências centrais / metropolitanas de referência deverão ser asseguradas por equipa em 
permanência, desejavelmente constituídas por dois elementos, um dos quais obrigatoriamente 
especialista e o segundo, em princípio, interno da especialidade. 

 O trabalho desenvolvido no serviço de urgência é indispensável para formação dos internos de 
todos os Serviços. Todos os internos devem participar na equipa de urgência central / 
metropolitana, ao longo de todo o período de formação em urologia, integrados em equipas 
dispondo de especialista em presença física. 

 
Casos Particulares: 
 
 Região Metropolitana de Lisboa: propõe-se a manutenção dos dois polos de urgência – CHLN – 

Hospital de Santa Maria e CHLC – Hospital de S. José em funcionamento permanente. 
 Os internos em formação de todos os hospitais que drenem para estas duas urgências deverão 

participar nas equipas. 
 A urgência do Hospital Garcia de Orta deverá assegurar toda a urgência da Península de Setúbal 

(801 862 habitantes) devendo contar com os urologistas dos Hospitais do Barreiro Montijo e de 
Setúbal. 

 O Centro Hospitalar de Leiria e o Centro Hospitalar do Baixo Vouga devem assegurar serviço de 
urgência externa de urologia pelo menos nos 5 dias da semana porque têm uma área de influência 
superior a 250 000 habitantes e têm recursos médicos suficientes para o conseguir fazer. 
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11 EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA CIRURGIA DIFERENCIADA E ONCOLÓGICA 

A cirurgia oncológica deve ser realizada seguindo as melhores práticas internacionalmente 
reconhecidas. 
Para além de haver experiência reconhecida e casuística mínima para o tratamento de doença 
oncológica o serviço de urologia deverá disponibilizar aos seus doentes oncológicos o acesso a 
consultas multidisciplinares de oncologia em urologia. 
O objetivo é garantir um plano terapêutico atualizado e oferecer as diversas alternativas de 
terapêutica oncológica mais modernas e adequadas. A consulta multidisciplinar deve ainda 
assegurar os meios necessários para o cumprimento do programa terapêutico definido 
(disponibilidade farmacológica, terapêutica por radiações e cirurgia). 
A consulta multidisciplinar de oncologia deverá ser constituída, pelo menos, por assistentes 
hospitalares com experiencia em oncologia das especialidades de urologia, oncologia médica e 
radio oncologia. 
Deverá haver disponibilidade de uma consulta de terapêutica de dor crónica. 
Os doentes do foro do carcinoma de células germinativas devem ser encaminhados para os 
centros de referência respetivos. 
Relativamente à cirurgia oncológica consideram-se casuística mínima: 
A nefrectomia deverá ter abordagem laparoscópica ou robótica desde que exequível 
tecnicamente. Apenas deve ser realizada em serviços em que se procedam a mais de 20 
nefrectomias ou nefrectomias parciais laparoscópicas anuais. 
A prostatectomia radical e cistectomia radical que poderão ser de abordagem convencional 
ou laparoscópica apenas deverão realizar-se em serviços que realizem mais de 20 casos do 
total de ambas por ano. 
Um programa de cirurgia laparoscópica deverá incluir um mínimo de 50 casos anuais. 
Um programa de nefrolitotomia percutânea deverá incluir a realização de mais de 20 casos por 
ano enquanto que um programa de cirurgia reconstrutiva da uretra deverá envolver a 
realização de mais de 15-20 casos ano. 
Para além do cancro do testículo considera-se que determinadas patologias, pela sua raridade 
ou necessidade de tratamento diferenciado multidisciplinar ou de recursos tecnológicos 
devem ser concentrados em Centros de Referencia aprovados pelo Despacho 3653/2016 ou 
pela legislação em vigor: 
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Cancro do testículo (CH S.João; IPO Porto e CH Porto; CH Universitário de Coimbra e IPO 
Lisboa) 
Transplante Renal pediátrico (CH Porto; e CHLN) 
Transplante renal de adultos (CH S. Joao; CH Porto; CH Universitário de Coimbra; CHLC e 
CHLO) 

Consideram-se o Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Porto e Coimbra como 
instituições independentes da rede de referenciação hospitalar.  
Deverá haver uma articulação dos IPO com as unidades da rede hospitalar no sentido da 
colaboração e obtenção de sinergias e eficiência. 
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12  HOSPITAIS COM IDONEIDADE FORMATIVA PARA O INTERNATO COMPLEMENTAR (2016) 

HOSPITAIS COM IDONEIDADE TOTAL  HOSPITAIS COM IDONEIDADE PARCIAL  
 
Zona Norte: Zona Norte: 
Centro Hospitalar Porto IPO Porto (24 meses) 
Centro Hospitalar de S. João CH Tâmega V Sousa (24 meses) 
Hospital Pedro Hispano (condicionada*) CH Alto Ave (24 meses) 
CH VN Gaia 
Hospital de Braga 
 
Zona Centro: Zona Centro: 
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra IPO Coimbra (24 meses)   
 
Zona Sul: Zona Sul: 
Centro Hospitalar Lisboa Norte IPO Lisboa (24 meses) 
Centro Hospitalar Lisboa Central Centro Hospitalar de Setúbal (24 meses) 
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental Centro Hospitalar Médio Tejo (24 meses) 
Hospital Garcia de Orta Hospital de Faro (48 meses) 
Hospital Beatriz Ângelo Hospital do Funchal (24 meses) 
Hospital Fernando da Fonseca  
Hospital Militar Principal (*) 
 
 
*Idoneidade condicionada a visita ao serviço. 
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13  ARQUITETURA DA REDE EM UROLOGIA 

13.1 REGIÃO DE SAÚDE DO NORTE 

 
 

*Não inclui os Concelhos de Santo Tirso e Trofa - A  sua referenciação secundária é para o CH de São João 
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*Inclui 110 529 habitantes dos Concelhos de Santo Tirso e Trofa 
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 13.2 REGIÃO DE SAÚDE DO CENTRO 
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 * A população do concelho de Ourém, pertencente ao ACES do Médio Tejo (ARS LVT),  em termos de cuidados de saúde hospitalares, é assistida no CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA E.P.E. da ARS Centro 
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 13.3 REGIÃO DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO 

 
*Inclui Região de Saúde do Algarve 
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 * A freguesia de Alfragide , a partir de 01 de Agosto de 2016, passou a ser referenciada preferencialmente para o CHLO, mantendo-se em alternativa o HFF 

**Inclui Região de Saúde do Algarve ***Inclui a Região de Saúde do Alentejo 
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   *Inclui a Região de Saúde do Alentejo 
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 13.4 REGIÃO DE SAÚDE DO ALENTEJO 
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 13.5 REGIÃO DE SAÚDE DO ALGARVE 
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14 RECOMENDAÇÕES 

Numa perspetiva de incrementar a qualidade assistencial, eficiência e racionalidade 
acreditamos que a concentração de recursos deve ser encarada no médio prazo. 
A experiência decorrente das urgências metropolitanas e regionais (Urgência Regional de 
Urologia e a Urgência Metropolitana de Lisboa) tem permitido constatar que a concentração 
do atendimento urgente de grandes aglomerados populacionais tem de ser acompanhada da 
mobilidade de profissionais de outros centros de forma a garantir eficácia nas urgências e a 
manutenção do normal funcionamento dos serviços de urologia dos hospitais onde funciona 
esse atendimento urgente. 
Os hospitais que servem uma população superior a 250 000 habitantes devem assegurar a 
urgência de urologia nos 5 dias da semana.  
O elevado número de transferências inter-hospitalares de doentes com necessidade de 
cuidados urológicos urgentes, em virtude de alguns hospitais com áreas de influencia de 
grande dimensão não esgotarem todas as possibilidades para garantir o serviço de urgência, 
tem que ser resolvido de forma a melhorar a celeridade e a qualidade assistencial diminuindo 
os custos de tratamento. 
Do mesmo modo temos a convicção que também a atividade eletiva (internamento e cirurgia 
convencional) deva ser organizada de forma a servir populações de 500 000 a 1 000 000 
habitantes. O objetivo é melhorar a qualidade assistencial garantido a experiencia resultante 
de maior casuística e explorar melhor a capacidade instalada e recursos tecnológicos. 
A proximidade geográfica às populações tem, de qualquer modo, que ser preservada 
mantendo as consultas externas e exames complementares menos diferenciadas nos hospitais 
mais periféricos e centros de saúde. 
Um exemplo evidente da necessidade de concentração de serviços de urologia ocorre na zona 
centro - somos da opinião que os serviços de urologia do Centro Hospitalar de Cova da Beira 
(87 869 habitantes), Unidade local de Saúde da Guarda (155 466 habitantes) e a ULS de Castelo 
Branco (108 395 habitantes) devem reequacionar a sua forma de articulação e funcionamento. 
Na zona sul deve ser pensada uma reestruturação da urgência das três unidades de saúde da 
Península de Setúbal que servem uma população de quase 1 000 000 de habitantes, mas têm 
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uma taxa de transferência muito significativa de doentes para a Urgência Metropolitana de 
Lisboa com custos económicos e de incómodo para as populações. 
Um caso que merece reflexão é a região do Alentejo em que a baixa densidade populacional 
leva a que as diversas unidades sirvam populações de pequena dimensão, mas que estão 
separadas entre si de mais de uma centena de quilómetros (Portalegre 118 506; Litoral 
Alentejano 97 925; Beja 126 695 e Évora 166 726).  
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