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1 – ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E HISTÓRICO  

Atualmente o Serviço Nacional de Saúde (SNS) depara-se com diversos desafios, sobretudo, pelas 
alterações demográficas de envelhecimento da população, pelas mudanças nos padrões de doença com 
aumento da doença crónica, pela mobilidade geográfica, pela deficiente utilização dos sistemas de 
informação, pela complexidade crescente das tecnologias e pela inovação e desenvolvimento na área da 
saúde.   

Considerando as vertentes do acesso e da equidade em saúde, dois dos eixos considerados em Portugal 
na qualidade da prestação de cuidados no seio do SNS, importa que as diferentes instituições 
hospitalares garantam uma 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 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 
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(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 
sociodemográfica 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 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 apresentou 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 
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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.  

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 
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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 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. 
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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.  

Por último, o Despacho n.º 6696/2016, de 12 de maio, veio designar os responsáveis pela elaboração 
das RRH nas especialidades de: Angiologia e Cirurgia Vascular, Cirurgia Maxilo-Facial, Cirurgia Plástica, 
Reconstrutiva e Estética, Dermatovenereologia, Endocrinologia e Nutrição, Estomatologia, Genética 
Médica, Imunoalergologia, Imunohemoterapia, Infeciologia, Medicina Interna, Neurocirurgia, Neurologia, 
Otorrinolaringologia e Psiquiatria da Infância e da Adolescência 

Realizado o enquadramento sobre redes de referenciação hospitalar no global procede-se de seguida ao 
enquadramento da especialidade médica hospitalar de Imunohemoterapia. O presente documento 
constitui-se como a primeira rede de referenciação hospitalar da especialidade de 
Imunohemoterapia. 
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2 – ÂMBITO DA ESPECIALIDADE HOSPITALAR  

A especialidade médica de Hemoterapia, foi criada em Portugal no ano de 1968, a par de outras 8 
especialidades médicas. Esta especialidade então designada de Hemoterapia integrou o primeiro grupo 
de especialidades hospitalares criadas nesse ano em Portugal. Para estas primeiras nove especialidades 
médicas foram estabelecidos e iniciados em 1969 os primeiros programas oficiais de treino e formação 
passando a estar integradas na carreira médica hospitalar desde esse ano. Em 1981, volvidos 12 anos, a 
especialidade médica de Hemoterapia foi reformulada pela necessidade de abranger áreas afins e 
emergentes do conhecimento médico tendo sido redesignada então de Imunohemoterapia. Trata-se hoje 
de uma especialidade médica com uma área de intervenção abrangente que utiliza processos e 
tecnologias cientificamente válidos para garantir o diagnóstico e o tratamento de doentes com patologias 
e situações clinicas diversas. Na sua essência, está a responsabilidade da obtenção de componentes 
sanguíneos seguros e de qualidade para transfusão, dando resposta às exigências crescentes da 
medicina moderna, seguindo padrões éticos e científicos elevados. Esta especialidade caracteriza-se por 
dois componentes distintos e complementares, o técnico-laboratorial e o clínico, estando o especialista de 
Imunohemoterapia frequentemente envolvido no tratamento interdisciplinar do doente. A prática de 
transfusão de sangue revolucionou a medicina moderna, desempenhando um papel vital no tratamento 
de doentes com situações clinicas variadas e muitas vezes em risco de vida. Os especialistas de 
Imunohemoterapia têm como desafio primordial disponibilizar componentes sanguíneos para transfusão, 
em quantidade adequada, seguros e eficazes, privilegiando a intervenção clínica e a articulação com 
outras especialidades médicas, de forma a assegurar o uso apropriado de uma terapêutica de 
disponibilidade limitada e com riscos inerentes à sua origem biológica. É competência do médico 
especialista de Imunohemoterapia avaliar a prescrição, preparar e enviar o produto mais adequado para o 
recetor, nas diferentes situações clinicas. Apoia-se em laboratórios e tecnologias cada vez mais 
sofisticados com o objetivo de diminuir os riscos imunológicos e infeciosos, maximizando a 
compatibilidade entre células, tecidos e a diagnosticar as auto e as aloimunizações. 

A área da histocompatibilidade também detém conhecimento para avaliar os dadores e recetores de 
células, tecidos e órgãos, gerir listas de espera de recetores e registos de dadores de células e tecidos, 
coordenar equipas de urgência de histocompatibilidade e imunobiologia da transplantação e de 
seguimento o pós-transplante, avaliar clinicamente os recetores, diagnosticar alosensibilizações, definir os 
critérios de compatibilidade para atribuição de órgãos e critérios de compatibilidade para 2ºs e 3ºs 
transplantes. 
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Cabe ao especialista de Imunohemoterapia a investigação na área da genética das coagulopatias, o 
diagnóstico laboratorial da associação HLA-doença e da resposta imune envolvida na rejeição de órgãos, 
tecidos e células e doença do enxerto contra o hospedeiro.  

O estudo da sensibilidade hereditária para a doença associada à imunogenética das doenças crónicas, 
particularmente as que envolvem o cromossoma 6 e o Complexo Major de Histocompatibilidade, tem sido 
também uma das áreas de atuação desta especialidade médica. 

Na área da criobiologia é o especialista de Imunohemoterapia quem detém o melhor conhecimento para a 
organização e gestão de biobancos, nomeadamente de bancos de sangue do cordão umbilical, 
progenitores hematopoiéticos e células estaminais. Cabe-lhe ainda a validação de dadores de células 
estaminais, organização dos processos clínicos e gestão de aplicações informáticas de registos de 
dadores de células estaminais e a definição de critérios de compatibilidade para transplante. O 
especialista de Imunohemoterapia assume um papel central através do estudo, da investigação e do 
desenvolvimento das novas aplicações das células progenitoras e células estaminais, bem como a 
investigação e o controlo de qualidade na aplicação clínica de células estaminais, quer na forma de auto, 
quer na forma de alotransplante. Na área da medicina regenerativa, que é uma forma de transplante em 
permanente evolução, o especialista de Imunohemoterapia, poderá colaborar e contribuir para a melhor 
avaliação dos produtos biológicos aplicados aos doentes.  

Também uma intervenção do Imunohemoterapeuta pode ter lugar na utilização de produtos biológicos de 
origem não humana, o que se enquadra no xenotransplante. 

O Decreto-Lei n.º 267/2007, de 24 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 100/2001, de 29 de Setembro 
e, posteriormente, pelo Decreto-Lei n.º 185/2015, de 2 de Setembro, estabelece o regime jurídico da 
qualidade e segurança do sangue humano e dos componentes sanguíneos, respetivas exigências 
técnicas, requisitos de rastreabilidade e notificação de reações e incidentes adversos graves e as normas 
e especificações relativas ao sistema de qualidade dos serviços de sangue, com vista a assegurar um 
elevado nível de proteção da saúde pública, transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas do 
Conselho da Europa. Este documento estabelece ainda a distinção entre Serviços de Sangue e 
Serviços de Medicina Transfusional. 

Os Serviços de Sangue são as estruturas ou organismos responsáveis pela colheita e análise de 
sangue humano ou de componentes sanguíneos, qualquer que seja a sua finalidade, bem como pelo seu 
processamento, armazenamento e distribuição quando se destinam a transfusão. Estes serviços devem: 
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- Programar e realizar todas as atividades relacionadas com a colheita de sangue humano ou de 
componentes por aférese, garantindo condições de adequado atendimento aos dadores 
benévolos;  

- Preparar com qualidade e segurança os componentes sanguíneos a partir da dádiva; 
- Garantir condições de conservação e armazenamento dos componentes do sangue a utilizar 

para fins terapêuticos; 
- Realizar o estudo analítico das dádivas de sangue com recurso a técnicas sensíveis, fiáveis e 

controladas, de modo a garantir componentes sanguíneos seguros e eficazes e prevenir em 
particular a transmissão de doenças infeciosas;  

- Assegurar a realização de todos os procedimentos de controlo da qualidade ao longo da cadeia 
transfusional. 

Para cumprimento destas funções que estão amplamente legisladas e são sujeitas a inspeções 
periódicas, os serviços devem ter uma área assistencial que inclua a consulta a dadores e a obtenção de 
dádiva e uma área laboratorial bem estruturada tecnologicamente, bem equipada, que contemple o 
laboratório de imunohematologia para classificação eritrocitária de dadores, o laboratório de 
imunoquímica e biologia molecular para rastreio infecioso da dádiva de sangue e laboratórios para 
processamento das dádivas e controlo de qualidade dos componentes obtidos. Os serviços de Medicina 
Transfusional são entidades hospitalares que armazenam, compatibilizam, disponibilizam e administram 
componentes do sangue total para terapêuticas de substituição, para o que efetuam testes de 
compatibilidade, para utilização exclusiva do hospital e podem incluir outras atividades de transfusão com 
suporte hospitalar. Relativamente à área da Medicina Transfusional, os Serviços de Imunohemoterapia 
têm um papel fundamental na implementação de medidas de qualidade e segurança que vão desde a 
identificação positiva do doente, à colheita da amostra biológica, à identificação da amostra, à 
identificação e classificação do componente do sangue a utilizar, à administração destes componentes, à 
avaliação da recuperação pós-transfusão e à manutenção de todos os registos de atividade. A par de 
uma forte componente laboratorial, centrada nos laboratórios de imunohematologia que têm como 
atribuições a realização dos testes pré-transfusionais, que incluem ensaios analíticos e procedimentos 
necessários ao envio e administração de componentes ou produtos sanguíneos com fins terapêuticos, 
têm também a indissociável componente clinica de estabelecimento das indicações dos diferentes 
componentes com vista a uma utilização ótima destes recursos que não são isentos de risco e à 
identificação e tratamento das reações transfusionais. A medicina transfusional tem uma atividade clínica 
diversificada que passa, não só pela deteção de situações possíveis de serem tratadas sem recurso à 
terapêutica com componentes do sangue, como pela investigação diagnóstica e terapêutica de reações 
transfusionais. Complementando os testes pré-transfusionais clássicos, os laboratórios de 
imunohematologia, conforme o seu tipo de diferenciação, estudam e avaliam os problemas serológicos 
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das terapêuticas de substituição, utilizam técnicas para identificação e quantificação de aloanticorpos, 
procedem ao estudo de anemias hemolíticas autoimunes e resolvem os problemas transfusionais que 
diferentes situações clinicas exigem. As doenças com sobrecarga de ferro e o estudo e tratamento da 
doença hemolítica do recém-nascido são também áreas de intervenção em que a Imunohemoterapia 
assume um papel nuclear, sendo de esperar a existência de alguns centros diferenciados para o 
diagnóstico e orientação das situações mais complexas, como é o caso do diagnóstico e tratamento da 
trombocitopenia neonatal aloimune e o de um cada vez maior número de casos de refratariedade aos 
tratamentos de substituição plaquetária, aos quais esta especialidade médica deverá dar resposta nos 
Serviços de maior diferenciação. 

A segurança transfusional, em particular no que respeita aos riscos infeciosos tem aumentado muito nas 
últimas décadas, contudo os riscos residuais de infeção já conhecidos, não são nulos. Já a evolução dos 
aspetos clínicos tem sido mais lenta, no que se refere às indicações e recomendações, ainda com 
práticas altamente variáveis e por vezes pouco consistentes em termos científicos. Hoje um dos maiores 
contributos para o aumento da segurança transfusional reside numa prática clínica baseada em decisões 
sustentadas no conhecimento e na evidência científica disponível. Para que tal objetivo de qualidade e 
segurança se concretize é necessário conhecimento especializado e baseado em avaliações médicas 
individuais dos doentes a transfundir face às circunstâncias clinicas em concreto. Para esta intervenção, a 
presença do especialista de Imunohemoterapia é determinante para a indicação e recomendação 
concreta que estabelece para estes cuidados de saúde, num terreno em que transfundir um componente 
do sangue não é só um problema de responsabilidade médica mas também um problema de 
responsabilidade social. Daí que o correto exercício nesta área nunca possa ser avaliado pela quantidade 
de atos transfusionais, antes devendo ser avaliado pelo seu menor número, o que para ser conseguido 
necessita de uma comunicação regular e atempada entre os médicos especialistas de Imunohemoterapia 
e as diferentes equipas médicas, essenciais para que tal boa prática seja alcançada. É da competência 
do especialista de Imunohemoterapia estabelecer orientações para o uso apropriado de componentes, 
zelando pelo cumprimento de normas de orientação clínica, pelos procedimentos previamente definidos 
para todas as fases do processo transfusional, pela aplicação de critérios de utilização de componentes 
que permitam a sua administração segura e apenas nas situações clinicas em que a sua eficácia e 
benefício previsível sejam superiores aos riscos. A participação e o envolvimento no tratamento efetivo e 
em tempo útil, muitas vezes único, nas situações de trauma, do grande trauma, do choque hipovolémico, 
da transfusão maciça e da coagulopatia de consumo são fundamentais e determinam o sucesso dos 
tratamentos destas situações complexas que ocorrem com frequência nos hospitais com serviços de 
urgência médico-cirúrgica e nos serviços de urgência polivalentes.  
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A prevenção, diagnóstico e tratamento das reações adversas à transfusão são também da 
responsabilidade do especialista de Imunohemoterapia. A sua ação é também necessária em todas as 
instituições hospitalares que realizam terapêuticas com sangue, por forma a garantir em tempo útil o 
cumprimento dos requisitos da cadeia de hemovigilância estabelecida, das normas de orientação clinica 
existentes, sem o que não existirá rastreabilidade à responsabilidade médica legitimamente exigível face 
à atual legislação, nem utilização terapêutica de componentes de sangue com qualidade e segurança. 

A prevalência de algumas anemias congénitas e a sua dependência da medicina transfusional de forma 
crónica, ou esporádica, está na base da necessidade, e interesse, que a Imunohemoterapia demonstra 
não só no tratamento, mas também no diagnóstico e prevenção da patologia do glóbulo rubro, integrando 
os estudos bioquímicos e moleculares com a clinica e colaborando com outras especialidades médicas 
no tratamento dos doentes, nomeadamente com a Hematologia Clinica e a Pediatria. 

O conhecimento privilegiado do processo transfusional e dos seus efeitos adversos contribui para a 
implementação e reforço de estratégias de segurança dentro das instituições hospitalares, de entre as 
quais salientamos o aparecimento de Hospitais de Dia de Imunohemoterapia. A centralização dos 
doentes num local único para a administração de transfusões, hemoderivados, fármacos e alguns outros 
procedimentos, permite hoje de forma mais adequada sistematizar procedimentos, garantir vigilância 
médica mais direta e diminuir o tempo de permanência dos doentes nas instituições e contribuir para um 
menor recurso aos Serviços de Urgência hospitalares.  

São procedimentos de Hospital de Dia de Imunohemoterapia: 

- Transfusão de componentes sanguíneos – terapêuticas de substituição; 
- Transfusão de hemoderivados- concentrados de fatores da coagulação ou outros produtos 

derivados do sangue; 
- Flebotomias terapêuticas; 
- Administração de Agentes Hematopoiéticos - Ferro endovenoso e outros; 
- Tratamento de Diáteses Hemorrágicas; 
- Reversão de terapêuticas anticoagulantes face a risco hemorrágico; 
- Colheitas de Progenitores Hematopoiéticos do sangue periférico para alo ou autotransplante; 
- Plamafereses terapêuticas programadas; 
- Fotoferese terapêutica. 

Os Hospitais de Dia de Imunohemoterapia têm acrescentado valor significativo na assistência hospitalar, 
pelo conhecimento que detêm do tipo de doentes, pelo elevado nível de acessibilidade que proporcionam 
ao doente crónico e oncológico para a realização de tratamentos com terapêuticas de substituição com 
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sangue. Não funcionando apenas de forma programada, retiram muitos doentes, que necessitam de 
reposição dos valores hematológicos, aos serviços de urgência. Respondem em tempo útil, muitas vezes 
de imediato, às situações clinicas identificadas em âmbito de consulta externa programada e permitem 
assim a realização de tratamentos, como é o caso dos oncológicos, que de outra forma seriam adiados 
por valores hematológicos incompatíveis. 

A Imunohemoterapia, sendo uma especialidade que diagnostica e trata doentes com diáteses 
hemorrágicas e ou com risco trombótico, inclui a Hemóstase nas suas vertentes clínicas e laboratoriais. 
Realiza o diagnóstico e o tratamento das coagulopatias adquiridas e congénitas procurando reunir o 
melhor conhecimento às condições necessárias e exigíveis para o devido acompanhamento dos doentes 
com patologia desse foro. Esta especialidade médica integra a abordagem multidisciplinar dos doentes 
com patologias hemorrágicas ou trombóticas, responsabilizando-se pela execução de estudos de rastreio 
e de diagnóstico no âmbito da trombose e da hemóstase, valorizando a utilidade clínica dos testes 
atualmente disponíveis. A complexidade crescente dos ensaios laboratoriais da coagulação e hemóstase, 
desde a execução à interpretação, a necessidade de integração dos resultados dos ensaios com as 
situações clínicas e a indicação e recomendação de terapêuticas específicas, faz com que estes médicos 
especialistas, face à importante vertente assistencial que assumem nas doenças hemorrágicas e 
trombóticas, congénitas ou adquiridas, se tornem os principais responsáveis pelo tratamento destes 
doentes.  

Por este motivo os Serviços de Imunohemoterapia hospitalares têm sido os locais para referenciação de 
doentes com indicação para início de tratamento anti-trombótico, para identificação, avaliação inicial e 
início de tratamento a nível hospitalar de eventuais estados de trombofilia. Estas consultas têm-se 
destinado à avaliação diagnóstica, à quantificação dos benefícios e riscos hemorrágicos, ao 
estabelecimento de planos terapêuticos e ao controlo clinico e laboratorial da terapêutica anti-trombótica 
em ambulatório e em internamento. É também neste âmbito que selecionam os doentes para realização 
de estudos adicionais de trombofilia. Após início das terapêuticas anticoagulantes e após a sua 
estabilização em níveis terapêuticos os doentes deverão ser referenciados para os Cuidados de Saúde 
Primários (CSP), na ausência de fatores de risco hemorrágico ou trombótico significativos. Nessas 
Unidades de Saúde, passarão a ser monitorizados. Os Serviços de Imunohemoterapia deverão realizar 
uma consulta anual de ligação com os CSP para avaliação destes doentes. É essencial que seja mantida 
uma ligação simples e consistente com Unidades de Saúde, para permitir apoio na monitorização destes 
tratamentos sempre que tal seja solicitado pelos médicos dessas unidades. Para garantia da qualidade 
do tratamento anti-trombótico e para promover a confiança de todos os intervenientes, deve a Unidade 
Hospitalar que referenciou os doentes realizar uma avaliação periódica inter-laboratorial do desempenho 
nos CSP e devem ser estabelecidos indicadores de qualidade. Na situação particular do doente 
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oncológico com trombose é desejável que, na maioria das situações, este permaneça no local de 
tratamento da patologia oncológica. 

Na patologia da hemóstase destaca-se pela sua importância a coagulopatia congénita. A criação de 
Centros de Referência para as Coagulopatias Congénitas encontra-se em curso considerando-se que 
alguns Serviços de Imunohemoterapia possam ser locais de referenciação para o diagnóstico e 
tratamento das coagulopatias congénitas, o que no momento atual de alguma forma se encontra 
disperso. A necessidade de constituir e consolidar as equipas hospitalares multidisciplinares existentes 
para cuidados médicos específicos e diferenciados, a par de aconselhamento necessário a estes doentes 
assim o recomenda. 

A indicação do transplante com células progenitoras hematopoiéticas em diversas patologias 
hematológicas e não hematológicas implicou um grande desenvolvimento na área da transplantação, e 
que foi conseguida através da preparação e utilização de células progenitoras como recurso para 
realização de tratamentos que foram denominados de terapia celular.  

O conhecimento adquirido para assegurar a terapêutica transfusional com componentes celulares do 
sangue permitiu um desenvolvimento nesta área do conhecimento que hoje possibilita disponibilizar 
outros componentes celulares com qualificações especiais. A necessidade de recorrer a técnicas 
diferenciadas para diagnóstico e tratamento de alguns doentes, alargou o âmbito de intervenção desta 
especialidade médica, através do desenvolvimento de métodos e técnicas próprias que permitem hoje 
obter ou isolar populações celulares específicas, e que são utilizadas para tratamento de doenças graves, 
através da transplantação ou de outras técnicas de imunoterapia. É hoje nesta área do conhecimento 
médico especializado da Imunohemoterapia que se encontram os profissionais que realizam e se 
responsabilizam pela colheita de células progenitoras hematopoiéticas periféricas e células progenitoras 
de medula óssea, que depois são utilizadas para auto ou alotransplantação, após avaliação clinica e 
laboratorial dos potenciais dadores. É também da responsabilidade única da Imunohemoterapia o 
processamento, controlo de qualidade e conservação de progenitores hematopoiéticos de vária origem 
(sangue periférico, de medula óssea ou de sangue do cordão umbilical) assegurando tratamentos in vitro 
e disponibilizando enxertos para transplante. 

Sistemas de Gestão da Qualidade 

A atividade dos Serviços de Imunohemoterapia Hospitalares, sendo desenvolvida e enquadrada a nível 
hospitalar no âmbito de um regulamento interno, tem a par uma forte componente de regulação externa 
dependente da Direção Geral de Saúde (DGS) e do Instituto Português do Sangue e da Transplantação 
(IPST). 
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O elevado número de produtos biológicos de origem humana produzidos e utilizados no tratamento de um 
grande número de doentes hospitalares no SNS exige o rigoroso cumprimento de um conjunto de regras, 
procedimentos e registos que se encontram definidos na legislação. É grande o nível de exigência e 
responsabilidade envolvida, desde logo apontado pela necessidade de manutenção de registos de 
atividade por um período não inferior a 30 anos (Decreto-lei n.º 267/2007, de 24 de Julho, atualizado pelo 
Decreto-Lei n.º 185/2015, de 02 de Setembro). 

Também por este motivo importa considerar como fundamental e prioritária a necessidade do trabalho de 
planeamento e organização que estes Serviços de Imunohemoterapia realizam, ao implementarem e 
sustentarem sistemas de gestão da qualidade para a sua atividade, trabalho que é consumidor de meios 
materiais e de recursos humanos, e que deverá ser incluído, e assim reconhecido, como um indicador de 
qualidade da atividade. 

É fundamental a previsão dos meios materiais e humanos necessários ao desenvolvimento de Boas 
Práticas Clinicas no âmbito da Especialidade para maior eficiência da respetiva Rede. 

O desenvolvimento e a aplicação de programas de controlo e gestão da qualidade, que garantam a 
segurança dos doentes, conforme estipulado pelo Colégio de Médicos Especialistas da Ordem dos 
Médicos em conjunto com a Direção Geral da Saúde são essenciais. 

Devem existir mecanismos e ferramentas que permitam avaliar a qualidade estabelecendo ciclos de 
avaliação à estrutura, ao processo e aos resultados da funcionalidade da Rede com ações subsequentes 
para melhoria dos seus indicadores. 

Importa assegurar o cumprimento e implementação dos processos assistenciais integrados e das normas 
clínicas e organizacionais da Direção-Geral da Saúde, promover a sua revisão regular, e contribuir para a 
elaboração de novas normas que venham a ser necessárias mediante definição de prioridades nesta área 
clinica, contribuindo para uma melhor qualidade da prestação de cuidados, tendo em conta o doente, a 
doença, numa prática custo efetiva, melhorando deste modo os resultados em saúde. 

O processo assistencial no contexto da rede de referenciação deve ser integrado e guiar-se sempre que 
possível, por protocolos e normas de orientação clinica, sendo avaliado por auditorias clinicas, 
supervisionado ao longo do tempo e deve também ser assegurado pleno funcionamento do Sistema 
Nacional de Hermovigilância do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) num ambiente 
de notificação de acidentes e incidentes, visando a melhoria da qualidade da prestação de cuidados. 
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Devem ainda ser garantidos os esforços no sentido de implementar uma prática de registos da atividade 
clinica, informatizada, com sistemas adequados e compatíveis, com registo da monitorização clínica, que 
permitam uma gestão clínica e epidemiológica de toda a informação de forma também integrada e 
facilitadora da prestação de cuidados no âmbito desta área clinica e em contexto da rede de 
referenciação.  

Realizado este enquadramento no âmbito geral, as principais áreas de intervenção em linhas de atividade 
de um Serviço de Imunohemoterapia hospitalar constituem-se de forma sumária, no seu todo ou em 
parte, nas seguintes: 

Atividade Assistencial – Ambulatório e Internamento 

Consulta Externa e Consulta Interna 
- Consulta de Doenças Tromboembólicas – Trombofilias; 
- Consulta de Anticoagulação/Antitrombóticos - Doente Ambulatório; 
- Avaliação de Anticoagulação/Antitrombóticos Doente Agudo – Internamento; 
- Tratamento Diáteses Hemorrágicas- Coagulopatias Adquiridas; 
- Consulta de Coagulopatias Congénitas; 
- Consulta de Seleção de Dadores e Área da Dádiva de Produtos Biológicos; 
- Consulta Geral – Outras Patologias; 
Hospital de Dia de Imunohemoterapia 

Atividade Laboratorial 

- Hemóstase – Coagulação e Estudos Plaquetários; 
- Imunohematologia e Citometria; 
- Hematologia; 
- Imunologia – Estudo de Marcadores, Classificação e Confirmação de Infeção, 
- Biologia Molecular – Deteção, Identificação, Amplificação e Quantificação de Ácidos Nucleicos; 

Deteção de polimorfismos e sequenciação de genes associados a patologias das células do 
sangue, a coagulopatias e à resposta imunogenética; 

- Separação de Componentes e de Células quando aplicável; 
- Controlo de Qualidade; 
- Laboratório de Criobiologia e Criopreservação; 
- Laboratório de Terapia Celular. 

Atividade Serviço de Urgência 
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- Terapêuticas de substituição com componentes em doentes urgentes; 
- Tratamento das situações hemorrágicas adquiridas ou congénitas; 
- Consultas urgentes no âmbito de Imunohemoterapia; 
- Reversão urgente de terapêuticas antitrombóticas / anticoagulantes; 
- Realização ou apoio à realização de Plasmaférese ou Leucaferese em doentes agudos; 
- Realização de ensaios laboratoriais em contexto de urgência. 
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3 – EPIDEMIOLOGIA DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS MAIS FREQUENTES 

Epidemiologia das Situações Clínicas mais Frequentes e Respetivas Necessidades em Cuidados 

Pelo tempo que a elaboração do presente relatório exige, serão abaixo consideradas as maiores 
necessidades assistenciais nas situações clínicas mais frequentes e que na generalidade dos hospitais 
têm maior peso na atividade assistencial diária dos Serviços Hospitalares de Imunohemoterapia. Outras 
mais específicas e diferenciadas existem, que consomem recursos materiais e humanos e que neste 
relatório não serão analisadas. Poderão ser contempladas na primeira revisão deste documento. 

Consideraremos agora apenas a Medicina Transfusional e o tratamento e monitorização terapêutica das 
Doenças Tromboembólicas em Portugal.   

3.1. MEDICINA TRANSFUSIONAL - EPIDEMIOLOGIA 
Terapêutica de substituição com componentes do sangue total em Portugal Continental 

Em Portugal segundo o censo de 2011 a população é de 10.562.175 pessoas. No ano 2015 nas 45 
organizações hospitalares do SNS (Hospitais, Centros Hospitalares e Unidades Locais de Saúde) foram 
registados 819.413 doentes saídos do internamento hospitalar (Fonte: ACSS). 

Dos doentes saídos do internamento hospitalar, 59,2% corresponderam a doentes cirúrgicos e 40,8% de 
doentes médicos. Esta distribuição é semelhante à reportada em outros países.  

Dos 819.413 doentes saídos das entidades hospitalares do sector público, pelo menos 12,3% (n=100.483 
doentes) necessitaram de transfusão de componentes do sangue. Destes, 9,74% (n= 79.818 doentes) 
necessitaram de tratamento com concentrado de glóbulos rubros (GR), 1,2% (n=9.805 doentes) de 
tratamento com plasma fresco congelado e plasma fresco congelado tratado com solvente detergente 
(PFC e PFC-SD) e 1,33% (n=10.860 doentes) de tratamento com plaquetas (CP, CUP e Pool). 

Considerando o número dos doentes saídos do internamento que necessitaram de transfusão, o 
consumo médio nacional de unidades por doente saído em 2015 foi para cada tipo de componente de, 
3.53 Unidades de GR, 6.23 PFC/PFC-SD, 12,3 CP de sangue total e 3,6 CUP ou Pool. 

Em 2015 considerando todos os doentes saídos do internamento hospitalar no SNS, por cada 100 
doentes foram necessárias 34 Unidades de GR, 8 unidades PFC/PFC-SD, 1 unidade de CP e 3,6 
unidades de CUP ou Pool. 
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Assim em 2015 foi necessário um total de 388.542 unidades de componentes do sangue (GR + 
PFC/PFC-SD + CP + CUP e Pool) para tratamento dos doentes no SNS, o qual terá correspondido pelo 
menos a 282.000 dádivas de sangue efetivas. 

Estas necessidades estão em linha com as verificadas em 2013, mas com algumas diferenças. Embora 
em 2015 se tenha verificado uma diminuição de 3,6% do total de doentes saídos das entidades 
hospitalares do SNS, apenas se verificou uma diminuição de 1,1% na percentagem de doentes saídos do 
internamento hospitalar tratados com componentes do sangue.  

O número de doentes saídos e tratados com transfusão diminui de 2013 para 2015 em cerca de 11 %, e 
o número de unidades necessárias diminui 9,6%. 

Contudo, as necessidades transfusionais por doente saído/ano em 2015 foram maiores, ou seja, o 
consumo de componentes de sangue administrados por doente foi maior.  

O consumo por doente saído tratado com transfusão/ano aumentou de 2013 para 2015 para o 
componente GR (3,45 unidades versus 3,53 unidades), para o Plasma (PFC/PF-SD 5,5 unidades versus 
6,23 Unidades) e para CUP e Pools (3,5 unidades versus 3,6 unidades).  

A diminuição encontrada no número de doentes saídos que necessitaram de transfusão poderá ter ficado 
a dever-se ao menor número total de doentes saídos do internamento, a uma melhor aplicação de 
normas de boa pratica e normas de orientação para administração de componentes, a uma maior 
complexidade das situações clinicas e a um maior número de doentes crónicos e de doentes oncológicos. 

Não foram analisados os dados anteriores a 2013 por a estrutura da bases de dados não permitir os 
mesmos níveis de comparação como a que foi realizada entre 2013 e 2015.  

Face ao verificado nos últimos cinco anos, não é previsível que as necessidades terapêuticas com 
componentes do sangue diminuam nos próximos cinco anos em relação aos valores registados em 2015. 
Contudo para que não aumentem é necessário garantir a existência e distribuição adequada nos 
hospitais de recursos médicos especializados em Imunohemoterapia. 

Com vista ao melhor aproveitamento dos recursos materiais já existentes, seria útil o estabelecimento de 
critérios uniformes para utilização do plasma que já é produzido, através da elaboração de uma nova 
norma ou revisão de norma de orientação clinica existente, a par, e para além de outras iniciativas que 
permitam o aproveitamento global do plasma colhido a nível nacional. 
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Tabela 1: Dados Epidemiológicos Medicina Transfusional em Portugal Continental 
MEDICINA TRANSFUSIONAL - PORTUGAL CONTINENTAL 2013 2015 
Doentes Saídos do Internamento do SNS 841.251 819.413 Doentes Médicos 492.759 485.166 Doentes Cirúrgicos 348.492 334.317 % Doentes Médicos 58,60% 59,20% % Doentes Cirúrgicos 41,40% 40,80% Total de Doentes Transfundidos (envios) 112.922 100.483 Total de Componentes Administrados 448.014 388.542 % Doentes Saídos Tratados c/ Transfusão (GR,PLFC ou Plaquetas) 13,4% 12,3% Doentes com Necessidades de G.R. 88.389 79.818 Total de Unidades de G.R. transfundidas 305.758 282.404 Doentes com Necessidades de Plasma 13.131 9.805 Total de Unidades de Plasma Transfundidas 72.269 61.115 Doentes com Necessidades de Plaquetas 11.402 10.860 Total CUP e Pool de Plaquetas Transfundidas 35.699 35.911 
Total de CP de Sangue Total Transfundidas 14.288 9.112 % Doentes Saídos Tratados c/ Transfusão (GR,PL ou CP) 13,4% 12,3% % Doentes Saídos Tratados com GR 10,51% 9,74% % Doentes Saídos Tratados com Plasma 1,6% 1,2% % Doentes Saídos Tratados com Plaquetas 1,36% 1,33% Unidade GR/Doente Transfundido /Ano 3,45 3,53 Unidade de Plasma / Doente Transfundido/Ano 5,5 6,23 Plaquetas ST/ Doente Transfundido/Ano 12,3 10 CUP e POOL Plaquetas/Doente Transfundido/Ano 3,5 3,6 Por Cada 100 Doentes saídos, do SNS foi necessário:   
Unidade de GR 37 34 Plasma 9 8 Plaquetas ST 2 1 Plaquetas Pool e CUP 4 4 Hospital de Dia Imunohemoterapia 58.928 45.765 

3.2. DOENÇAS TROMBOEMBÓLICAS – ENQUADRAMENTO  
A Fibrilação (AF) /Flutter auricular com ou sem acidente vascular cerebral (AVC) isquémico, o 
Tromboembolismo Venoso (Trombose Venosa Profunda e Embolia Pulmonar, a par da existência de 
diversas outras, constituem-se em situações de risco trombótico e tromboembólico que carecem de 
tratamento com terapêuticas antitrombóticas/anticoagulantes. Nuns casos de carácter permanente, 
noutros de carácter temporário. Estas terapêuticas necessitam do estabelecimento de planos 
terapêuticos, permanentes ou de longa duração, numa grande maioria deste elevado número de doentes. 

A anticoagulação é normalmente iniciada em contexto hospitalar. O risco de complicações hemorrágicas, 
a presença de comorbilidades, a necessidade de outras consultas de especialidade hospitalar nestes 
doentes e limitações impostas por várias interações medicamentosas destas terapêuticas, assim o têm 
determinado.  

Face à longa duração destes tratamentos, temos vindo a assistir nos últimos anos a uma crescente 
participação dos Cuidados de Saúde Primários no seguimento destes doentes, nomeadamente nas 
situações de menor risco trombótico e hemorrágico. Este envolvimento deve continuar a ser incentivado. 
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Recomenda-se para o efeito a elaboração de norma de orientação clinica, de carácter organizacional, e 
que será abordado e proposto no ponto 5 deste documento.  

Face aos riscos e custos das terapêuticas anticoagulantes de longa duração, os benefícios não se 
alcançarão apenas com uma prescrição terapêutica, independentemente do nível de cuidados em que é 
realizada. Necessitarão sempre de avaliação prévia, do cumprimento dos planos terapêuticos, de ensino, 
aconselhamento continuado e de respeitar os valores e preferências dos doentes, face à necessidade da 
sua longa duração. 

Para a elaboração do presente relatório, não dispusemos de informação acerca do número absoluto e 
efetivo de doentes que atualmente se encontrarão a realizar terapêuticas anticoagulantes. Para uma 
melhor análise epidemiológica futura, seria útil considerar a criação de um registo centralizado dos 
doentes em regime de anticoagulação, por patologias já codificadas, possivelmente pela atribuição de um 
novo código específico na aplicação ICPC2. 

3.2.1. A FIBRILAÇÃO / FLUTTER AURICULAR – EPIDEMIOLOGIA 
Trata-se de uma condição clínica de risco para AVC que implica, na grande maioria das situações, o 
carácter permanente de uma terapêutica anticoagulante. 

A Doença Cerebrovascular constitui ainda hoje a primeira causa de morte em Portugal. A FA é um fator 
de risco significativo e responsável por cerca de 15% dos acidentes vasculares cerebrais (AVC) que em 
média são mais graves do que aqueles que não estão associados à FA. (1,2,3,4,5).  

A prevalência estimada para a FA na população portuguesa com mais de 40 anos de idade será cerca de 
2,5%. Aumenta com a idade atingindo valores de 6,6% na oitava década e 10.4% nos indivíduos com 80 
ou mais anos de idade (1,6). O risco de AVC nos indivíduos com FA é 4 a 5 vezes superior para qualquer 
grupo etário. (8,9) 

Portugal apresenta uma taxa de mortalidade padronizada por Doença Cerebrovascular para todas as 
idades superior à da União Europeia (61,97 versus 48,14) com cerca de 12.454 anos potenciais de vida 
perdida em 2013. Contudo entre 2008 e 2013, Portugal conseguiu ganhos de cerca de 13% nos anos 
potenciais de vida perdidos antes dos 70 anos de idade (7). 

Quantos doentes existirão então em Portugal com FA/Flutter auricular? Quantos estarão em tratamento 
antitrombótico/anticoagulante? Quantos não estarão a receber tratamento, ou quantos faltam ser 
tratados? Vejamos: 
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Dados Previsionais 

Para valores de prevalência estimada de FA de 2,5%, ajustados para os grupos etários acima dos 40 
anos de idade, prevê-se em Portugal a existência de cerca de 268.365 doentes com FA, a saber: 

Tabela 2: Previsão do Número de Doentes com F.A/Flutter auricular por grupos etários 
Grupo etário Doentes com FA 
40-59 anos  73.585  
60-79 anos 139.430  
Acima 80 anos          55.350  
Total 268.365  

A percentagem de doentes com FA que se encontram a realizar tratamento varia consoante os estudos 
publicados de entre valores de 40 a 85%. Aquela que foi reportada para Portugal em 2014 foi de apenas 
40% de doentes a realizar tratamento (1). 

Consideremos como hipótese de trabalho, e numa perspetiva mais otimista, que em Portugal a 
prevalência de doentes com FA a realizar tratamento antitrombótico/anticoagulante oral será de 60% (n= 
161.019 doentes tratados) e que 40% não realizam qualquer terapêutica (n=107.346 doentes não 
tratados). 

As terapêuticas anticoagulantes nos doentes com FA reduzirão em geral o risco de AVC entre 66% a 
80% e a mortalidade por AVC em 25% (1,6,7). Os dados da medicina baseada na evidência referem que 
por cada 31 doentes com FA tratados com anticoagulantes/ano, será prevenida a ocorrência de um AVC 
(NNT=32), ou seja que por cada 1000 doentes tratados/ano se previne a ocorrência de 32 AVC (8,9).  

Se considerarmos os dados previsionais da existência de um total aproximado de 268.367 doentes com 
FA/Flutter auricular em Portugal, nos quais estará recomendado uma terapêutica 
antitrombótica/anticoagulante, poder-se-á estimar que o referido tratamento, a ser realizado por apenas a 
60% destes, abrangerá 161.020 doentes. 

A ser assim, o referido tratamento encontrar-se-á a impedir a ocorrência de 5.152 AVC ano em Portugal. 
Por outro lado se, do total de doentes, existirem 40% não tratados, então 107.347 doentes com FA não 
estarão a realizar qualquer terapêutica, o que poderá se responsável pela ocorrência de 3.435 AVC/ano, 
ou seja, entre 9 a 10 AVC por dia em Portugal Continental. 
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Dados Reais - Registos em Portugal Continental (SIARS – ICPC2 – Código K78) 

Em Agosto de 2016 encontravam-se registados 148.553 doentes com FA/Flutter auricular (Fonte ICPC2-
código K78). 

Por terem já diagnóstico, serão estes os doentes que se encontrarão a realizar terapêuticas 
antotrombóticas/anticoagulantes. Contudo, se para além destes registados, outros 40% existirem que não 
realizem terapêutica, teremos 99.035 doentes não tratados. 

O número total de doentes com esta patologia passaria então a ser de 247.588, valor este que aliás é 
próximo do número anteriormente previsto de 268.367, e que foi avançado no ponto anterior com base 
em valores de prevalência reportados na literatura para esta patologia e ajustados aos grupos etários na 
população portuguesa. 

Dos Dados Previsionais aos Dados Registados sobre Fibrilação/Flutter Auricular e aos Dados Registados 
de AVC Isquémico. 

Também o número anteriormente previsto da existência de 161.019 doentes com FA/Flutter auricular em 
tratamento (dados previsionais), é próximo do número de 148.552 doentes que se encontram registados 
na aplicação ICPC2 (código K78) com FA/Flutter auricular. 

Ora, se atendermos a que no último Relatório das Doenças-Cardiovasculares (2016) o total de AVC 
isquémicos registados em 2014 foi de 22.083 (5), e a que a FA/Flutter auricular é apontada como 
responsável por cerca de 15% de todos os AVC isquémicos (3,4), então do total dos 22.083 AVC 
registados, cerca de 3.312 podem corresponder aos AVC que terão ocorrido nos doentes com FA/Flutter 
auricular que não se encontram a realizar tratamento antitrombótico/anticoagulante. 

Estes 3.312 AVC são, também e mais uma vez, um número próximo dos 3.435 AVC atrás referidos em 
doentes com FA/Flutter auricular que não realizarão tratamento antitrombótico/ anticoagulante, à luz dos 
dados referidos na literatura sobre doentes não tratados com FA/Flutter auricular. (1,7,8) 

3.2.2. O TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TROMBOSE VENOSA E EMBOLIA PULMONAR) 
A sua taxa de incidência anual não é conhecida. Os valores de incidência anual reportados nos Estados 
Unidos apontam para valores de 1 a 2 casos por 1000 adultos. Dependente da idade pode atingir o valor 
de 1 para 100 adultos nos doentes com mais de 80 anos (10,11). 
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Em Portugal Continental encontram-se registados 89.441 doentes com esta patologia (Fonte: ICPC2-
código K94 e K93). A sua prevalência pontual a Agosto de 2016 será pois de 0,9%. 

Os doentes com esta patologia realizam tratamentos anticoagulantes temporários, embora de longa 
duração. Usualmente entre 3 a 18 meses consoante a situação clinica. Contudo, uma parte destes 
doentes acaba por ser mantido em tratamento anticoagulante por tempo indefinido, pela existência de 
recidivas ou presença de comorbilidades, pela ausência de planos terapêuticos clara e previamente 
estabelecidos e muitas vezes pela falta de uma consulta de grupo que promova a alta terapêutica dos 
doentes. Será pois recomendável a criação de uma consulta de grupo a nível hospitalar que envolva as 
especialidades médicas e cirúrgicas que estiveram na origem da indicação de tal terapêutica. 

3.3.3. OUTRAS SITUAÇÕES CLÍNICAS DE RISCO TROMBOEMBÓLICO 
Outras situações clinicas existem que exigem terapêuticas anticoagulantes permanentes ou de longa 
duração, com intervenção dos Serviços de Imunohemoterapia, quer no âmbito de internamento hospitalar 
quer de ambulatório, como é o caso das dilatações/aneurismas ventriculares, trombos intracardíacos, 
doença valvular significativa, próteses valvulares mecânicas, entre outras.  

No âmbito do tratamento hospitalar nas fases agudas das doenças tromboembólicas, assumem ainda 
relevo as terapêuticas trombolíticas, os procedimentos invasivos como as tromboembolectomias, as 
cirurgias de revascularização, procedimentos de intervenção em cardiologia, entre outras que não serão 
abordadas no presente relatório. 

Asseguram também os Serviços de Imunohemoterapia em âmbito de internamento hospitalar, a par da 
monitorização das várias terapêuticas anticoagulantes, a reversão destas terapêuticas e o tratamento das 
complicações hemorrágicas que lhe estão associadas. 
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4 – CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO NACIONAL ATUAL  

No SNS existem 45 entidades hospitalares para prestação de cuidados de saúde, organizadas como 
Centros Hospitalares, Unidades Locais de Saúde e Hospitais, dos quais 15 situados na região Norte, 11 
na região Centro,14 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 4 na região do Alentejo e 1 na região do Algarve 
(Tabela 3). 

Destas 45 Entidades Hospitalares, 44 dispõem da valência médica de Imunohemoterapia.  

Em 2015, das 44 Entidades Hospitalares com a valência médica de Imunohemoterapia, 24 encontram-se 
licenciadas pela DGS, encontrando-se o processo de licenciamento das restantes 20 em curso.  

Nas 20 Entidades Hospitalares ainda sem licenciamento, o consumo de componentes do sangue total 
representou cerca de 30% do consumo total nacional. 

Importa pois proceder com a maior brevidade ao licenciamento da atividade que falta realizar, com vista à 
verificação de patamares de qualidade e segurança que com legitimidade podem ser exigidas.  

4.1. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 
A distribuição por região do total de unidades de componentes de sangue administradas em 2015 foi de 
cerca de 31% na Região Norte que tem 36,7% da população total, 20% na Região Centro que tem 18,3% 
da população total, 41% na Região de Lisboa e Vale do Tejo que tem 35,4% da população total, 4% na 
Região do Alentejo que tem 5,1% da população total e 4% na Região do Algarve que tem 4,5% da 
população total. 

No contexto da prestação de cuidados hospitalares em 2015, face à área de influência direta das 
entidades hospitalares (validada em Setembro de 2016 pelas ARS) com a definição de níveis atribuídos 
de serviços de urgência (de acordo com o Despacho n.º 10438/2016, de 23 de agosto) - Anexo  
Arquitetura da Rede - verifica-se que regiões que utilizaram no total uma menor quantidade de 
componentes do sangue, atendendo à distribuição da população portuguesa por região, são as Regiões 
do Norte, do Alentejo e a do Algarve.  

As regiões que utilizaram maior quantidade de componentes de sangue face à população por região são 
as de Lisboa e Vale do Tejo e a do Centro. 
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Figura 1: Total de Unidades GR Transfundidas por Região 

 
Figura 2: Consumo Médio de GR por Doente Saído por Região 

 
  

ARS do Norte ARS do Centro ARS de Lisboa eVale do Tejo ARS do Alentejo ARS do Algarve
2013 GR 97770 61412 120647 12440 13489
2015 GR 91143 59131 107173 12993 11964
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ARS do Norte ARS do Centro ARS de Lisboa eVale do Tejo ARS do Alentejo ARS do Algarve
2013 GR 3,22 3,06 2,98 2,75 2,89
2015 GR 3,35 2,99 3,28 3,13 3,28
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Figura 3: Total por Região de Doses Unitárias de Tratamento com Plaquetas (Pool e CUP) 

 
Figura 4: Consumo Médio por Região de Doses Unitárias de Tratamento de Plaquetas (CUP e Pools) por Doente Saído  

 
  

ARS do Norte ARS do Centro ARS de Lisboae Vale do Tejo ARS do Alentejo ARS do Algarve
2013 Pool e CUP 9845 6288 18646 171 749
2015 Pool e CUP 10397 6416 17887 497 714
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ARS do Norte ARS do Centro ARS de Lisboae Vale do Tejo ARS do Alentejo ARS do Algarve
2013 Pool e CUP 2,04 2,38 2,37 1,62 2,26
2015 Pool e CUP 2,29 2,75 2,76 3,53 2,40
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Figura 5: Total por Região de Unidades de PFC e Plasma Tratado Solvente Detergente Transfundidas 

 
Como pode ser observado na Tabela n.º 3 existem alguns hospitais que tendo administrado PFC e PFC-
SD não reportaram o número de doentes que receberam estes componentes pelo que não se apresenta 
aqui a média de unidades por doente transfundido. 

O movimento registado por hospitais em 2013 e em 2015 consta da seguinte. 
Tabela 3: Nº de doentes transfundidos e nº de unidades transfundidas de cada componente do sangue, por Região e por Entidade Hospitalar do SNS  

  

ARS do Norte ARS do Centro ARS de Lisboa eVale do Tejo ARS do Alentejo ARS do Algarve
2013 PFC 4280 0 3465 485 15
2015 PFC 2497 107 2017 722 0
2013 PFC-SD 15343 18467 28455 435 1324
2015 PFC-SD 15230 12267 26680 440 1195
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2013 2015
GR P o o l/CUP CP P FC P FC-SD GR P o o l e  CUP CP P FC P FC-SD GR P o ol e  CUP CP P FC P FC-S D GR P oo l e  CUP CP P FC P FC-S D GR  GR

ARS  do Norte 3 683 370 29 284 3 136 497 546 2 176 25 959 3 151 413 592 2 044 97 770 9 845 4 403 4 280 15 343 91 143 10 397 4 162 2 497 15 230 3,22 3,35
C en tro  H o sp ita lar  de São João , E.P.E. 330 386         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 4 596 1  201 0 0 1192 3  9 68 1  2 21 0 0 1174 18 707 3  578 0 0 8 429 16  273 3  970 0 0 7  615 4 ,07 4 ,10
C en tro  H o sp ita lar  do M éd io Av e , E .P .E . 244 361         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 1  219 34 0 0 1 02 933 23 0 0 5 7 2  940 58 0 0 322 2319 37 0 0 151 2 ,41 2 ,49
C en tro  H o sp ita lar  do Po r to , E.P.E. 302 891         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 2 553 276 0 0 134 2  5 40 3 01 0 0 100 10 400 698 0 0 2 781 9  692 791 0 0 1  328 4 ,07 3 ,82
C en tro  H o sp ita lar  Entre  D ou ro  e  Vouga , E.P.E. 274 856         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 1 671 125 0 0 77 1500 115 0 0 71 5 420 186 0 0 287 4  782 163 0 0 344 3 ,24 3 ,19
C en tro  H o sp ita lar  Póv oa Va rzim -  Vila do  C onde, E .P.E. 142 941         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 559 10 0 4 0 488 5 0 7 1 292 10 0 16 0 1  459 24 0 0 19 2 ,31 2 ,99
C en tro  H o sp ita lar  T âmega e  Sousa, E.P.E. 519 769         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 2  807 93 0 0 1 1708 68 0 0 114 5  242 111 0 0 629 5  062 103 0 0 484 1 ,87 2 ,96
C en tro  H o sp ita lar  T rás os M on tes e A lto D our o, E .P .E . 273 263         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 2  792 133 0 0 73 2315 113 0 0 86 10  011 371 0 0 296 8  773 313 0 0 363 3 ,59 3 ,79
C en tro  H o sp ita lar  V ila  N ov a  de Ga ia  -  Espinho, E .P .E . 335 589         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 2 543 54 317 417 3 2  3 89 71 3 03 399 28 9 229 62 3 452 3 762 9 7  696 123 3 022 1774 81 3 ,63 3 ,22
H ospita l da  Senhor a da  O liv eira , Guima rães, E. P . E . 256 660         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 1 704 93 0 0 85 1  5 95 61 0 2 44 5 058 165 0 0 303 5  217 104 0 15 209 2 ,97 3 ,27
H ospita l de  San ta  M a r ia  M a ior , E .P .E . -  Ba rce los 154 645         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 483 13 0 0 4 463 10 0 0 7 1 656 28 0 0 9 1  436 15 0 0 14 3 ,43 3 ,10
IPO do  P o rto , E .P .E . S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 2 001 750 16 0 100 2  0 38 8 07 25 0 111 9 078 3  860 131 0 465 9  474 4  118 330 0 575 4 ,54 4 ,65
U nidade  Local de  Saúde de  M atosinhos, E .P .E . 175 478         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 1 026 119 0 0 94 1  0 85 95 0 3 0 3 663 244 0 0 586 3  525 186 0 4 619 3 ,57 3 ,25
U nidade  Local de  Saúde do  A lto  M inho , E .P .E . 244 836         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 2 152 10 164 125 121 1  7 65 12 84 134 113 5 498 11 820 502 487 5  902 12 804 438 470 2 ,55 3 ,34
U nidade  Local de  Saúde do  N or deste, E .P .E . 136 252         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 1  213 32 0 0 61 1  2 21 39 0 54 0 3  836 42 0 0 160 3  770 63 0 266 0 3 ,16 3 ,09
H ospita l Braga 290 443         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 1 965 193 0 0 129 1  9 51 2 10 1 0 132 5 740 421 0 0 580 5  763 375 6 0 2  958 2 ,92 2 ,95

AR S  d o  C en tro 1 846 954 14 121 1 499 0 0 2 954 13 468 1 521 0 1 2 537 61 412 6 288 0 0 18 467 59 131 6 416 0 107 12 267 3 ,06 2 ,99
C en tro  H o sp ita lar  C ov a  da Be ira , E.P .E . 87 869           Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 763 126 0 0 35 684 96 0 0 3 2 2 795 253 0 0 175 2  608 230 0 0 76 3 ,66 3 ,81
C en tro  H o sp ita lar  de Le ir ia E .P .E . 363 404         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 380 181 0 0 635 6  438 239 0 0 0 0 ,00 0 ,00
C en tro  H o sp ita lar  do Ba ix o Vouga , E .P .E . 314 996         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 2  375 75 0 0 90 2  3 77 1 24 0 0 0 6 277 165 0 0 589 5  817 228 0 0 0 2 ,64 2 ,45
C en tro  H o sp ita lar  e  U niv e rsitá r io  de C o imb ra , E .P .E . 337 192         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 5  391 1  071 0 0 24 60 5  0 43 1  0 31 0 1 2066 29  346 5  095 0 0 15 735 27  405 4  900 0 107 10  674 5 ,44 5 ,43
C en tro  H o sp ita lar  T ondela -V iseu , E.P .E . 267 633         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 2 267 115 0 0 238 2  2 06 1 48 0 0 265 7 169 212 0 0 900 7  117 331 0 0 947 3 ,16 3 ,23
H ospita l D istr ita l F igue ira  da  F oz EPE 107 541         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 468 5 0 0 94 616 8 0 0 133 2 177 12 0 0 297 2  095 33 0 0 406 4 ,65 3 ,40
H ospita l D r . F r ancisco  Z aga lo  -  Ov ar 55 398           Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 100 0 0 0 0 87 0 0 0 0 208 0 0 0 0 197 0 0 0 0 2 ,08 2 ,26
U nidade  Local Saúde  da Gua rda EPE 155 466         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 1  123 31 0 0 0 1  0 38 38 0 0 0 2  668 59 0 0 0 2  859 127 0 0 0 2 ,38 2 ,75
U nidade  Local Saúde  C aste lo  Branco 108 395         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 840 33 0 0 0 748 29 0 0 0 2 608 213 0 0 0 2  210 140 0 0 0 3 ,10 2 ,95
IPO de  C o imbr a, E .P.E. Em processo de  L icenciamento  pe la  D GS 794 43 0 0 37 669 47 0 0 4 1 2 784 98 0 0 136 2  385 188 0 0 164 3 ,51 3 ,57

AR S  d e L isb o a  e  Va le d o  Te jo 3 557 442 35 705 5 191 532 1 739 5 116 32 576 4 826 433 710 3 332 120 647 18646 8451 3465 28455 107173 17887 3703 2017 26680 2 ,98 3 ,28
C en tro  H o sp ita lar  Bar re iro -M ontijo , E .P .E . 213 584         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 1  442 54 1 0 1 68 1  3 19 61 0 0 142 4 880 155 6 0 562 3  531 171 0 0 409 3 ,38 2 ,68
C en tro  H o sp ita lar  de Lisboa  C en tr al, E .P .E . 349 307         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 7  526 1  443 22 32 1  3 00 6  2 58 1  1 73 1 28 1328 23  164 4  786 41 58 9 335 21  626 3  993 1 35 11  236 3 ,08 3 ,46
C en tro  H o sp ita lar  de Lisboa  Ocidenta l, E.P.E. 240 328         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 3  918 523 13 9 7 23 3  2 45 7 06 16 4 0 12  839 1  331 28 12 2 520 10  398 1  332 36 6 1  243 3 ,28 3 ,20
C en tro  H o sp ita lar  de Se túba l, E.P.E. 233 516         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 1  505 68 0 2 5 1  3 98 95 0 95 0 4 635 222 0 8 15 4  265 298 0 364 0 3 ,08 3 ,05
C en tro  H o sp ita lar  do Oeste 290 782         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 977 33 0 84 10 965 53 0 110 0 5  783 225 0 276 370 4  843 191 0 449 8 5 ,92 5 ,02
C en tro  H o sp ita lar  L isboa N o rte , E.P.E. 226 229         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 5  300 2  633 0 918 1410 4  7 33 1  5 60 0 2 871 22  970 5  333 0 1 506 9 452 19  598 5  271 0 5 8  207 4 ,33 4 ,14
C en tro  H o sp ita lar  M édio  T e jo, E .P .E . 182 067         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 3  659 0 221 450 0 2  4 32 0 142 306 0 5  910 0 1 329 885 0 4  887 0 976 614 0 1 ,62 2 ,01
H ospita l D istr ita l de San tarém, E.P.E. 196 620         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 1 499 58 0 0 428 1  4 58 95 0 0 0 5 096 189 0 0 996 5  215 237 0 0 0 3 ,40 3 ,58
H ospita l Garcia  de Or ta, E .P .E . -  A lmada 332 299         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 2 466 27 246 82 240 2  1 06 20 2 25 0 219 6 685 30 3 279 236 806 6  402 29 2 532 0 1  472 2 ,71 3 ,04
H ospita l Prof D ou to r F . F onseca , E .P .E . (Amador a S in tra ) 552 971         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 3 759 162 21 119 482 3  4 62 1 32 10 109 309 8 931 306 168 368 875 7  951 297 53 353 1  440 2 ,38 2 ,30
IPO de  L isboa, E .P .E . S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 0 0 0 0 0 1  6 67 7 24 38 0 180 9 204 5  690 3 580 0 2 124 9  086 5  609 102 0 1  272 0 ,00 5 ,45
H ospita l Vila F r anca  de Xira  PPP 244 337         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 861 36 1 43 27 867 55 0 56 0 2 287 86 2 116 94 2  299 138 0 191 0 2 ,66 2 ,65
H ospita l Bea tr iz Ânge lo- Lou res PPP 288 883         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 1 660 109 3 0 193 1  6 34 1 00 0 0 168 4 848 221 6 0 911 4  147 240 0 0 998 2 ,92 2 ,54
H ospita l C asca is-  D r . Jose  A lme ida  PPP 206 479         Em p rocesso de  L icenciamento  pe la  D GS 1 133 45 4 0 130 1  0 32 52 1 0 115 3 415 72 12 0 395 2  925 81 3 0 395 3 ,01 2 ,83

AR S  d o  Alen te jo 509  849 4 607 83 133 158 93 4 163 152 67 199 80 12 440 171 1 434 485 435 12 993 497 1 247 722 440 2 ,75 3 ,13
H ospita l do  Esp ír ito  San to, E .P .E . -  Év o ra 166 726         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 1 450 0 58 94 2 1  3 93 76 0 115 0 3 985 0 449 333 33 4  340 237 0 386 0 2 ,75 3 ,12
U nidade  Local de  Saúde do  Baix o  A len te jo , E .P .E . 126 692         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 901 15 49 56 2 956 33 49 80 1 2 555 22 617 116 10 2  783 55 1 079 202 8 2 ,84 2 ,91
U nidade  Local de  Saúde do  L ito ra l A lente jano , E.P.E. 97 925           S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 630 15 26 0 67 650 20 18 0 5 3 1 831 46 368 0 274 2  142 63 168 0 244 2 ,91 3 ,30
U nidade  Local de  Saúde do  N or te  A len te jano , E .P .E . 118 506         S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 1  626 53 0 8 22 1  1 64 23 0 4 26 4  069 103 0 36 118 3  728 142 0 134 188 2 ,50 3 ,20

AR S  d o  Alg arve 451  006 4 672 331 0 5 344 3 652 297 0 0 310 13 489 749 0 15 1 324 11 964 714 0 0 1 195 2 ,89 3 ,28
C en tro  H o sp ita lar  do Alga rv e, E .P .E. S IH  (Serv . Sangue e  M edicina  T ransfusiona l) 4  672 331 0 5 344 3  6 52 2 97 0 310 13  489 749 0 15 1 324 11  964 714 0 0 1  195 2 ,89 3 ,28

To ta l C o n t in en te 10 047 621 88 389 10 240 1 162 2 448 10 683 79 818 9 947 913 1 502 8 303 305 758 35 699 14 288 8 245 64 024 282 404 35 911 9 112 5 343 55 812 14 ,90 16 ,02

M éd ia  Un id . /  D o en tePopulaçãoARS 'S  / Hosp itais Autorizados pela DGS
N º d e  D o en tes Tran sfu n d id o s N º d e  Un id a d es Tran sfu n d id a s

2015 20152013 2013
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4.2. ATIVIDADE DE COLHEITA DE SANGUE E SEPARAÇÃO DO SANGUE NOS HOSPITAIS DO SNS 
Considerando como indicador a unidade de glóbulos rubros, foram necessárias em 2015 nas 44 
Entidades Hospitalares do SNS em Portugal Continental 282.404 unidades de GR, as quais 
corresponderão a 83,6% do total de colheitas a nível nacional.  

Como atrás referido, dos 44 Serviços de Imunohemoterapia hospitalares existentes em Portugal 
Continental, 24 estão licenciados pela DGS para a colheita a dadores. Estes 24 Serviços Hospitalares 
necessitaram em 2015 de 198.966 unidades de GR, realizaram 126.975 colheitas a dadores, 
nomeadamente os serviços dos grandes hospitais, satisfazendo assim pelo menos 64% das suas 
necessidades em GR. A realização destas colheitas têm-se constituído numa ação relevante por permitir 
uma disponibilização efetiva, segura e em tempo útil destes e de outros componentes nos hospitais. 
Experiências existentes de aquisição externa destes componentes sanguíneos têm apontado para um 
aumento significativo dos custos para os hospitais, pelo que poderá ser recomendável a realização de 
uma análise de custos de produção hospitalar versus aquisição externa de componentes. 

4.3. ATIVIDADE DE COLHEITA DE CÉLULAS PROGENITORAS PARA ALO E OU AUTOTRANSPLANTE 
As Entidades cujos Serviços de Imunohemoterapia realizam colheitas de progenitores hematopoiéticos e 
que para essa finalidade se encontram licenciadas são abaixo mencionadas.  

Tabela 4: Entidades Hospitalares que realizam colheitas de Progenitores Hematopoiéticos 

Fonte: DGS. 
  

Unidade de Saúde Área de Atuação Âmbito Atividade 
Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE Tecidos e Células Medula Óssea Colheita 
Instituto Português Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE Tecidos e Células Progenitores Hematopoiéticos SP Colheita 
Centro Hospitalar de São João, EPE Tecidos e Células Progenitores Hematopoiéticos SP Colheita 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE Tecidos e Células Medula Óssea Colheita 
Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE Tecidos e Células Medula Óssea Colheita 
Instituto Português Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE Tecidos e Células Progenitores Hematopoiéticos SP Colheita 
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4.4. ATIVIDADE DE CONSULTA EXTERNA E INTERNA 
As consultas externas da especialidade de Imunohemoterapia realizadas em 2015 corresponderam a 
4,4% do total nacional de consultas realizadas a nível hospitalar e a 2,3% das primeiras consultas 
também realizadas a nível hospitalar. As primeiras consultas em 2015 encontram-se com valores 
semelhantes a 2013, embora com uma pequena redução de 2,4%. Para o mesmo período temporal, o 
total de consultas hospitalares desta especialidade também é semelhante embora com uma redução 
verificada de 3,8%, ou seja, verificou-se uma maior redução das consultas subsequentes. 

A região Norte foi aquela que realizou mais consultas, o que acompanha a tendência nacional verificada 
em outras especialidades hospitalares, mas a amplitude da diferença entre regiões indicia a possibilidade 
de em algumas se encontrarem a ser registadas consultas desta especialidade noutras especialidades 
hospitalares.  

Tabela 5: Número de Consultas Externas Hospitalares da Especialidade de Imunohemoterapia, primeiras e subsequentes, realizadas em 2015 por Região nas Entidades Hospitalares do SNS. 
ARS Primeiras Consultas Total de Consultas 
Norte 44.956 324.614 
Centro 5.462 64.249 
LVT 24.286 113.673 
Alentemol 3.541 19.978 
Algarve 1.748 15.288 
TOTAL 79.993 537.802 

Fonte: ACSS  

Dentro de cada região e por hospital também existem variações, nalguns casos com significado, e que se 
podem ficar a dever à ausência de uma tabela normalizada para registos de episódios/atos de consulta 
externa, o que convém definir no futuro próximo. 

Parte significativa das consultas externas, sobretudo as consultas subsequentes, dirigem-se à área da 
doença tromboembólica. Se considerarmos um envolvimento progressivo dos CSP no seguimento destes 
doentes, face uma futura norma de caráter organizativo para a sua referenciação, será possível prever, 
como hipótese de trabalho, que estes episódios de consulta hospitalar possam ter uma diminuição na 
ordem dos 5% ao ano nos próximos cinco anos. 
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Tempos de Resposta até Realização e Pedidos Pendentes Consulta de Imunohemoterapia 

A 15 de Setembro de 2016 o tempo médio de resposta nesta área era de 55 dias. Entre os 29 hospitais 
que realizam registos no Sistema de Informação Consulta a Tempo e Horas (CTH), existem quatro 
hospitais que apresentam tempos significativamente mais longos que os outros 25, o que distorce a 
média nacional acima referida. Os quatro hospitais com tempos de resposta excessivamente longos são 
o Hospital Beatriz Ângelo-Loures, PPP com 82 dias, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE (Aveiro) 
com 85 dias, o Hospital de Braga, PPP com 228 dias e o Centro Hospitalar de Leiria, EPE com 373 dias. 
(Fonte: ACSS. CTH) 

Será recomendável averiguar os motivos para tão longos tempos de resposta verificados, com vista a 
serem corrigidos. 

Dos pedidos pendentes, na mesma data, para a especialidade de Imunohemoterapia por prioridade 
triagem, verifica-se que o Hospital de Braga, PPP (n=165), o Hospital Beatriz Ângelo, PPP (n=143), o 
Centro Hospitalar do Oeste, EPE (n=125) e o Hospital de Leiria, EPE (n=94), são aqueles que têm maior 
número de pedidos pendentes por prioridade de triagem. (Fonte: ACSS, CTH) 

4.5. HOSPITAL DE DIA DE IMUNOHEMOTERAPIA 
Em 2015 foram realizadas 45.765 sessões de Hospital de Dia. Este valor é idêntico ao número de 
sessões realizadas em 2014, o que aponta para uma estabilização das necessidades, embora seja 
inferior em 22% ao número de sessões registadas em 2013. 

Ao contrário do verificado nas consultas, a região do País com maior número de sessões de Hospital de 
Dia foi a de Lisboa e Vale do Tejo (Tabela 6). 

Tabela 6: Sessões de Hospital Dia de Imunohemoterapia realizadas em 2015, por Região nas Entidades Hospitalares do SNS 
 Nº Sessões Hospital de Dia 
ARS Norte 11.928 
ARS Centro 5.684 
ARS LVT 22.977 
ARS Alentejo 4.215 
ARS Algarve 961 
TOTAL 45.765 

Fonte: ACSS, SICA 
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4.5. RECURSOS HUMANOS 
Trabalham em 2016 nos Serviços de Imunohemoterapia das Entidades Hospitalares do SNS 229 
médicos, considerando os médicos especialistas (n=150) e os internos de especialidade (n=79). Ver 
tabela n.º 7. 

Tabela 7: Nº de Médicos Internos de Especialidade e Médicos Especialistas em Imunohemoterapia por Grupos etários e por Entidade Hospitalar do SNS, existentes em 2016 
ARS / Entidade Internos 0-29  30-39  40-49  50-59  Total Médicos 30-39  40-49  50-59  60-64  65+  Total Total Geral 

ARS do Norte 9 17 5 0 31 1 15 36 7 0 59 90 
 Centro Hospitalar de São João, E.P.E.  3 6 2  11 1 2 8 2  13 24  Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E.      0   2 1  3 3  Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.  2 4   6  3 5 1  9 15  Centro Hosp. Entre Douro e Vouga, E.P.E.      0  1 1   2 2  Centro Hosp. Póvoa do Varzim - V do Conde, E.P.E.      0  1    1 1  Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E.      0   4   4 4  Centro Hosp. Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.      0  1 2   3 3  Centro Hosp. Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E.   2 2  4  2 2 2  6 10  Hospital da Sª Oliveira, Guimarães, E. P. E.      0   3   3 3  Hospital de Braga, P.P.P.  1 3   4  1 2 1  4 8  Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos      0  1    1 1  IPO do Porto, E.P.E.  3 2 1  6  2 4   6 12  Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.      0  1 1   2 2  Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.      0   1   1 1  Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E.      0   1   1 1 
ARS do Centro 6 5 1 2 14 3 4 9 3 1 20 34 
 Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.      0  1    1 1  Centro Hospitalar de Leiria E.P.E.      0   1   1 1  Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E.      0   2   2 2  Centro Hosp. e Universitário de Coimbra, E.P.E.  5 5 1 2 13 2 1 5 2 1 11 24  Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.  1    1  2 1   3 4  IPO de Coimbra, E.P.E.      0 1   1  2 2 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo 7 16 7 2 32 4 9 32 14 5 64 96 
 Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E.P.E.      0 1  1 1  3 3  Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  3 7 2 1 13  2 5 7  14 27  Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.  1 3   4  3 4 1  8 12  Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.   1   1  1 1   2 3  Centro Hospitalar do Oeste      0 1  2  1 4 4  Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.  1 1 2 1 5  2 8 2 3 15 20  Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E.      0    1  1 1  Hospital Beatriz Ângelo, P.P.P. (Loures)      0      0 0  Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, P.P.P.      0   1   1 1  Hospital de Vila Franca de Xira, P.P.P.      0   1 1  2 2  Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.      0   1   1 1  Hospital Garcia de Orta, E.P.E. - Almada   1 1  2 1  2   3 5  Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, E.P.E.   2 1  3 1  1  1 3 6  IPO de Lisboa, E.P.E.  2 1 1  4  1 5 1  7 11 
ARS do Alentejo 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 5 6 
 Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora   1   1    1  1 2  Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E.      0   1   1 1  U. Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E.      0  1    1 1  U. Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.      0   1 1  2 2 
ARS do Algarve 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 3 
 Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.     1 1  1 1   2 3 
Total Continente 22 39 13 5 79 8 30 80 26 6 150 229 

Fonte: ACSS,RHV. 
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2015 2016
M.I M. T.M. ENF. TDT TS T.O. M.I M. T.M. ENF. TDT TS T.O. M.I M. T.M. ENF. TDT TS T.O.

ARS do Norte 25 59 84 35 91 1 127 28 54 82 42 90 1 133 31 58 89 41 82 2 125
Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 12      15      27      13 29 1 43 11 12 23 13 29 1 43 11 13 24 13 29 2 44
Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. 0 4 4        4 13 17 0 3 3 3 13 16 0 3 3 1 1 2
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 3 9 12 0 7 9 16 0 6 9 15 0
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, E.P.E. 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim - Vila do Conde, E.P.E. 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E. 0 4 4 9 9 0 4 4 9 9 0 4 4 12 12
Centro Hospitalar Trás os Montes e Alto Douro, E.P.E. 0 2 2 9 9 0 3 3 10 10 0 3 3 10 10
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E. 3 6 9 9 9 4 6 10 8 8 4 6 10 9 9
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E. P. E. 0 3 3 3 8 11 0 3 3 4 4 8 0 3 3 4 4 8
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos 0 1 2 3 0 1 2 3 4 4 8 1 2 3
IPO do Porto, E.P.E. 7 6 13 3 8 11 6 6 12 11 9 20 6 6 12 11 10 21
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. 0 3 3 2 9 11 0 2 2 2 9 11 0 2 2 2 9 11
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. 0 2 2 2 2 0 2 2 5 5 0 1 1 5 5
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0

ARS do Centro 11 18 29 15 31 3 59 11 20 31 12 30 3 45 14 20 34 10 23 3 36
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 0 1 1        9 1 3 13 0 1 1 9 1 3 13 0 1 1 7 1 3 11
Centro Hospitalar de Leiria E.P.E. 1 1 2        2 8 10 0 1 1 7 7 0 1 1 7 7
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 0 2 2        5 5 0 2 2 6 6 0 2 2 5 5
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 9 10 19      1 3 4 10 11 21 1 3 4 13 11 24 1 1
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 1 3 4        3 8 11 1 3 4 2 8 10 1 3 4 2 4 6
IPO de Coimbra, E.P.E. 0 1 1        6 6 0 2 2 5 5 0 2 2 6 6
Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E. 5 5 0 4 0 3 3
Un. L. S. Cast. Branco, EPE 5 5 0 5 5 0 5 5

ARS de Lisboa e Vale do Tejo 34 65 99 40 144 3 187 37 61 98 40 162 3 205 32 61 93 40 157 3 200
Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E.P.E. 0 2 2 3 10 13 0 3 3 3 10 13 0 3 3 3 10 13
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 13 14 27 12 36 1 49 12 14 26 12 36 1 49 13 14 27 12 36 1 49
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 4 8 12 26 26 5 8 13 25 25 4 8 12 26 26
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 2 2 9 9 1 2 3 12 12 1 2 3 14 14
Centro Hospitalar do Oeste 0 2 2 2 5 7 0 4 4 2 8 10 0 4 4 2 7 9
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 12 16 28 13 26 39 7 16 23 14 25 39 5 15 20 14 22 36
Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E. 0 1 1 1 7 8 0 1 1 2 7 9 0 1 1 2 6 8
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. 0 1 1 2 5 7 0 1 1 1 7 8 0 1 1 1 6 7
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. - Almada 2 4 6 11 11 3 2 5 12 12 2 3 5 10 10
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E. 0 8 8 0 4 3 7 11 11 3 3 6 11 11
IPO de Lisboa, E.P.E. 3 7 10 7 9 2 18 5 7 12 6 9 2 17 4 7 11 6 9 2 17

ARS do Alentejo 2 5 7 8 12 0 20 2 5 7 8 12 0 20 1 5 6 8 13 0 21
Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora 2 1 3 2 6 8 2 1 3 2 6 8 1 1 2 2 6 8
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. 0 1 1 2 5 7 0 1 1 2 5 7 0 1 1 2 6 8
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E. 0 2 2 4 4 0 2 2 4 4 0 2 2 4 4

ARS do Algarve 2        2        4 1 19 1 21 1 2 3 1 16 1 18 1 2 3 2 13 1 16
Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. 2        2        4 1 19 1 21 1 2 3 1 16 1 18 1 2 3 2 13 1 16

Total Continente 74 149 223 99 297 8 414 79 142 221 103 310 8 421 79 146 225 101 288 9 398

ARS / Instituição 2014
Existências / Ano

Na tabela n.º 8 pode observar-se a evolução verificada nos últimos três anos, de 2014 a 2016, nos 
diferentes grupos profissionais que trabalham nesta área, Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Diagnóstico 
e Terapêutica (TDT), Técnicos Superiores (TS).  
Tabela 8: Número de Profissionais Enfermagem, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e Técnicos Superiores nos Serviços de Imunohemoterapia das Entidades Hospitalares do SNS nos anos 2014, 2015 e 2016 

 
Legenda: MI -Médicos Internos M -Médicos TM -Total de Médicos TS -Técnicos Superiores 
 Enf -Enfermeiros TDT- Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

Fonte: ACSS, RHV.  
Entre as 44 Entidades Hospitalares com valência de Imunohemoterapia 6 não reportaram a informação 
acerca do número atual existente de médicos especialistas, de entre os quais 3 são PPP. 
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No grupo profissional Médico verificou-se nos últimos três anos um decréscimo de cerca de 5% no 
número de especialistas a par de uma manutenção do número de internos de especialidade. 

Cerca de 21,3 % (n= 32) de médicos especialistas têm idade superior a 60 anos, pelo que no horizonte 
temporal dos próximos cinco anos importa promover e incentivar o ingresso de médicos na formação 
especializada nesta área. 

Existem 16 Serviços Hospitalares de Imunohemoterapia com idoneidade formativa atribuída pela Ordem 
dos Médicos. 

Acerca da evolução de ingressos e conclusão do internato médico nesta especialidade – desde 2013 - 
constata-se que as vagas para formação de médicos especialistas de Imunohemoterapia têm ficado 
totalmente preenchidas, embora apenas 50 a 60% dos médicos internos tenham concluído o internato (no 
período 2010-2016 o número de recém especialistas foi de 26). Em 2016 19 médicos internos iniciaram 
esta especialidade e está prevista a entrada de 20 médicos internos em 2017.  

Desde 2014 que o número de vagas corresponde ao número de capacidades formativas. Nos anos 
anteriores a 2014 o número de vagas foi sempre inferior às capacidades formativas, com as maiores 
discrepâncias em 2010 (capacidade formativa 24 e vagas 9) e em 2011 (capacidades formativa 25 e 
vagas12) 

Existem assimetrias significativas na distribuição de médicos especialistas que trabalham nos Serviços de 
Imunohemoterapia hospitalares (especialistas e internos de especialidade) por cada região de saúde, 
conforme expressa na tabela n.º 9. 

Tabela 9: Médicos Especialistas de Imunohemoterapia por Região em 2016 
Região Nº Médicos 

Imunohemoterapia 
Médicos 

por 100.000 Habitantes 
Norte 90 2,44 
Centro 34 1,84 
Lisboa e Vale do Tejo 96 2,69 
Alentejo 6 1,17 
Algarve 3 0,66 
Portugal Continental 229 2,27 

Fonte: ACSS, RHV 
Como se pode verificar dentro de cada região, existem assimetrias com situações de grande carência nas 
regiões do Nordeste Transmontano, Beira Alta, Beira Baixa, Baixo Alentejo e Algarve. Nesta última região 
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importa assinalar o significativo aumento sazonal da população o que carece de respostas e planeamento 
em conformidade. 

Quanto aos grupos profissionais de Enfermagem, TDT e TS, em 9 Entidades Hospitalares não foi 
possível obter qualquer informação acerca do seu número nos Serviços de Imunohemoterapia, apesar de 
se tratar de hospitais com atividade significativa nesta área. Esta falta de informação ter-se-á ficado a 
dever ao facto destes profissionais não se encontrarem registados na aplicação informática RHV como 
pertencentes a esta área de ação médica ou porque efetivamente não existem enfermeiros ou técnicos 
superiores nesses serviços. 

Nos últimos três anos verifica-se uma muito ligeira diminuição do número de enfermeiros e de TS e uma 
redução de cerca de 4% no número de TDT. 

Face à falta de informação sobre estes grupos profissionais e à sua distribuição em algumas Entidades 
Hospitalares não foi possível uma análise adicional consistente. É recomendável que a aplicação 
informática para os recursos humanos nos hospitais (RHV) possa ser corrigida ou atualizada para estes 
profissionais.  

4.7. EQUIPAMENTOS DE IMUNOHEMOTERAPIA 
À data da elaboração do presente relatório não existia um levantamento dos equipamentos existentes nos 
Serviços de Imunohemoterapia hospitalares. 

Com o intuito de proceder à caracterização dos equipamentos existentes no SNS para a especialidade de 
Imunohemoterapia foi realizado um inquérito às várias entidades hospitalares, durante o mês de 
novembro do corrente ano, solicitando um conjunto de informação sobre os seguintes grupos de 
equipamentos: 

 Agitador de Plaquetas; 
 Amplificador Biologia Molecular; 
 Arca Congeladora; 
 Autoanalizador Coagulação/Hemóstase; 
 Autoanalizador Imunohematologia; 
 Autoanalizador Imunologia; 
 Balança Automática de Colheita Dadores; 
 Câmara de Fluxo; 
 Centrífuga; 

 Contador Hematológico; 
 Equipamento de Aférese; 
 Equipamento Descongelamento Plasma; 
 Equipamento Biologia Molecular; 
 Frigorífico; 
 Irradiador de células; 
 Monitor Automático de Sinais vitais; 
 Pipetador Automático; 
 Sistema Automático de Separação Componentes 
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Seguidamente apresenta-se a distribuição dos equipamentos supracitados nas Entidades Hospitalares do 
SNS na Tabela n.º 10. Para o efeito consideraram-se apenas os equipamentos instalados e em 
funcionamento a 31.12.2015, que são aqui apenas apresentados por grandes grupos.  

Tabela 10: Distribuição dos equipamentos de Imuno-hemoterapia por entidades do SNS (a 31.12.2015) 

  



RRH DE IMUNOHEMOTERAPIA 

40 

                               
 Legenda: Arca Congeladora, Frigorífico e Equipamento de Ultracongelação: xx se tem ultracongelação | x se não tem ; Centrífuga: xx se tem fracionamento | x se não tem. 

Fonte: Inquérito realizado no âmbito da presente RRH

Entidades Hospitalares / ARS Equipamento de 
Biologia Molecular

Coagulação/ 
Hemóstase

Imunohematologia Imunologia Balança Automática 
de Colheitade 

Dadores

Câmara 
de Fluxo 

Centrífuga Contador 
Hematologicos

Equipamento 
de Aferese

Arca Congeladora, 
Frigorífico e 

Equipamento de 
Ultracongelação

Irradiador 
de Células

Sistema Automático 
Fracionamento

Norte
CH DE SÃO JOÃO, EPE x x x x x x x x xx x x
CH  DO MÉDIO AVE, EPE x x x x xx x
CH  DO PORTO, EPE x x x x x x xx x x x
CH TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO, EPE x x x x x
CH  VILA NOVA DE GAIA - ESPINHO, EPE x x x x x x xx x xx
H DA SENHORA DA OLIVEIRA, GUIMARÃES, EPE x x x x x x
H DE BRAGA, PPP x x x x xx x x x
IPO DO PORTO, FRANCISCO GENTIL, EPE x x x x x x xx x x xx x x
ULS DE MATOSINHOS, EPE x x x x x
ULS DO ALTO MINHO, EPE x x x x x xx x x
ULS DO NORDESTE, EPE x x x

Centro
CH  COVA DA BEIRA, EPE x xx x x
CH  DE LEIRIA EPE x x x x
CH  DO BAIXO VOUGA, EPE x x x
CH  TONDELA-VISEU, EPE x x x x x x
HD DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE x x x x x x
IPO DE COIMBRA, FRANCISCO GENTIL, EPE x x x x x
ULS DA GUARDA, EPE x x x

LVT
CH  BARREIRO-MONTIJO, EPE x x xx x x
CH  DE LISBOA CENTRAL, EPE x x x x xx x xx
CH  DE LISBOA OCIDENTAL, EPE x x x xx x
CH  DE SETÚBAL, EPE x x x x x x
CH  DO OESTE x x x x
CH  MÉDIO TEJO, EPE x x x x x xx x x x
CH  LISBOA NORTE, EPE x x x x x x x x
H BEATRIZ ÂNGELO - LOURES, PPP x x x x x
H DE CASCAIS DR. JOSÉ DE ALMEIDA, PPP x x
H DE VILA FRANCA DE XIRA, PPP x x xx x x x
H DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE x x x x
H GARCIA DE ORTA, EPE x x xx x x x
H PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE x x x x x xx x xx
IPO DE LISBOA, FRANCISCO GENTIL, EPE x x x xx x x xx x

Alentejo
ULS DO BAIXO ALENTEJO, EPE x x x
ULS DO LITORAL ALENTEJANO, EPE x x x

Algarve
CH  DO ALGARVE, EPE x x x x xx

Autoanalizador
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Na classe arcas congeladoras, frigoríficos e equipamentos de ultracongelação, verifica-se que os 
equipamentos que existem em maior número são os frigoríficos (293 em 455). As arcas congeladoras são 
162, sendo 23 de ultracongelação (temperaturas inferiores a -50ºC). 

A capacidade de armazenamento total registada é de 150.831,4 L, valor certamente muito inferior ao 
valor real existente, pois dos 455 equipamentos reportados apenas 59% contemplam a capacidade. 

Existem 191 equipamentos autoanalizadores que se distribuem por 4 áreas de acordo com a tabela 
seguinte: 

Tabela 11 : Autoanalizadores registados (31.12.2015) 
Área Total Equipamentos 
Hemóstase 46 
Imuno- hematologia 42 
Imunologia 63 
Biologia Molecular 40 
Total 191 

Fonte: Inquérito realizado no âmbito da presente RRH 
Das 266 centrífugas registadas, apenas 8%, ou seja 24, são de Separação de Componentes, estando as 
restantes 242 associadas a centrifugação da amostra, centrifugação de cards, centrifugação de 
microplacas, separação de soros, análises de imunohematologia e análises de hematologia. 

De acordo com as respostas obtidas verifica-se ainda que existem 5 irradiadores de células, 26 câmaras 
de fluxo laminar e 26 sistemas automáticos de separação de componentes. 

4.8. CENTROS DE REFERÊNCIA 
A criação dos Centros de Referência das Coagulopatias Congénitas está em curso e deverá também 
contar com a necessidade de recursos adicionais nos Serviços de Imunohemoterapia em que venham a 
ser incluídos.  
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5 – NECESSIDADES PREVISÍVEIS DE CUIDADOS E DE RECURSOS  

5.1. A CINCO ANOS – RECOMENDAÇÕES 
Medicina Transfusional – terapêutica de substituição com componentes do sangue total 

1- Não é previsível que as necessidades terapêuticas de substituição com componentes do sangue 
diminuam nos próximos cinco anos em relação aos valores de 2015. Para que não aumentem importa 
racionalizar os consumos assegurando uma correta implementação de normas de orientação terapêutica 
para o que são necessários os recursos especializados com vista a supervisão médica em conformidade. 

2- Com vista ao melhor aproveitamento dos recursos materiais já existentes, seria desde já útil o 
estabelecimento de critérios uniformes para utilização do plasma que já é produzido, através da 
elaboração de uma nova norma ou revisão de norma de orientação clinica existente, para além e a par 
das outras iniciativas que venham a permitir o aproveitamento global do plasma colhido a nível nacional. 

3- Consulta Interna –  Recomenda-se a normalização registos das consultas internas realizadas pelos 
Serviços de Imunohemoterapia aos doentes internados, criando regras que obriguem ao registo 
sistemático destes atos. Recomenda-se ainda a criação na aplicação SONHO de pelo menos dois 
códigos. Um destinado ao registo das consultas dos doentes internados e em regime de terapêutica 
antitrombótica/anticoagulante e um outro código destinado ao registo de consultas de avaliação de 
necessidades transfusionais especiais (entendendo-se como necessidades especiais, todas as situações 
que não observem as normas de orientação clinica existentes ou então administração de componentes 
do sangue obtidos por técnicas especiais).  

Contudo, dada a heterogeneidade de registos encontrada, seria recomendável a criação de um grupo de 
trabalho com um representante hospitalar por região que com coordenação da ACSS e DGS 
estabelecesse uma tabela normalizada para estes registos. 

Doença Tromboembólica  

4- A população de doentes não tratados deve constituir um grupo alvo de intervenção nos próximos 
cinco anos. É previsível face aos índices de envelhecimento da população portuguesa que estas 
necessidades de tratamento aumentem. A FA/Flutter auricular aumenta com a idade atingindo valores de 
6,6% na oitava década e 10.4% nos indivíduos com 80 ou mais anos de idade (1,3). 
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A FA/Flutter auricular é já hoje a responsável por cerca de 15% dos AVC registados. O AVC é uma grave 
complicação da FA. A prevenção do AVC com terapêuticas anticoagulantes diminui o risco de AVC de 66 
a 80%, mas está associada a aumento do risco de hemorragias.  

5- O risco hemorrágico reportado varia de autor para autor consoante as séries de doentes estudados e 
com os níveis de anticoagulação alcançados nos doentes. As complicações hemorrágicas surgem ordem 
dos 2% dos doentes em tratamento, sendo que e 0,5% dos casos são hemorragias graves. O tratamento 
destas hemorragias é realizado em meio hospitalar, sempre com intervenção dos Serviços de 
Imunohemoterapia, independentemente do anticoagulante utilizado, da entidade que o prescreveu ou do 
local onde o doente é monitorizado, pelo que importa continuar a acautelar os meios necessários nesta 
área de Acão médica hospitalar. Importa que seja esta área de ação médica a ponderar o interesse da 
realização dos estudos de farmacogenética nomeadamente dos polimorfismos da CYP450 envolvidos na 
metabolização dos fármacos anticoagulantes, com vista a melhor identificação dos doentes com maior 
risco e respetivo ajuste terapêutico. 

6- Os anticoagulantes orais de Acão direta apareceram como terapêutica inovadora e começaram a 
ser utilizados com expressão a partir de 2012. Tratam-se de agentes terapêuticos anticoagulantes, 
também com risco hemorrágico, constituindo-se em relação aos anticoagulantes clássicos como possível 
primeira escolha em algumas situações clínicas, alternativa terapêutica de igual valor aos anticoagulantes 
clássicos noutras, não se encontrando indicados nas restantes. Após a sua introdução a partir de 2012, a 
maioria da sua utilização ter-se-á dirigido sobretudo a novos doentes, com uma menor utilização em 
“swicth” terapêutico (11). Não é possível conhecer atualmente o número de doentes que se encontram a 
realizar esta terapêutica.  

Contudo, os dados de 2014 referentes à dose/habitante/dia por 1000 habitantes divulgados no Relatório 
de Doenças Cardio-Cerebrovasculares de 2016, apontam valores de 6/1000 para os anticoagulantes 
clássicos (varfarina e acenocumarol) e 2/1000 para os novos anticoagulantes de ação direta. 

Assim cerca de 75% dos doentes encontrar-se-ão a ser tratados com os anticoagulantes clássicos e 
cerca de 25% estarão a ser tratados com os novos anticoagulantes de Acão direta, em função das 
patologias e de circunstâncias em concreto. 

Os encargos do SNS com os anticoagulantes clássicos (75% dos doentes tratados) situar-se-ão em 
valores inferiores a dois milhões de Euros por ano. A par, a introdução dos novos anticoagulantes de 
Acão direta (25% dos doentes tratados) acarretou já em 2013, um encargo para o SNS próximo de 14 
Milhões de Euros. Em 2016, atendendo à evolução da despesa a Agosto deste ano, este encargo poderá 
ser superior a 20 Milhões de Euros.  
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Os anos potenciais de vida perdidos por doença cérebro vascular nos últimos cinco anos, de 2009 a 
2013, foram reduzidos em 16,86%. A maior parte desta redução foi atingida entre 2009 e 2011 (12,5%), 
período em que não se encontravam disponíveis ainda os novos anticoagulantes orais. De 2011 a 2013 a 
maioria dos doentes terão continuado a ser tratados com anticoagulantes clássicos.  

Recomenda-se pois uma avaliação independente, do período de 2013 a 2016, dos ganhos 
alcançados com a introdução dos novos anticoagulantes de Acão direta, nomeadamente através 
da redução na taxa de mortalidade padronizada na doença cérebro vascular e da redução dos 
anos de vida perdida com o recurso a tais terapêuticas, face ao significativo crescimento da 
despesa registado. Mais ainda quando se estima a existência em Portugal de um conjunto 
significativo de doentes não tratados. 

7- Para o Tromboembolismo Venoso (TEV) será recomendável a criação de uma consulta de grupo a 
nível hospitalar com especialidades médicas e cirúrgicas de origem, e que envolva e inclua os CSP. 

Dado que a incidência do TEV aumenta com idade e também com a presença de doença oncológica é 
previsível que o número de doentes em tratamento anticoagulante com esta patologia não diminua nos 
próximos cinco anos. 

8- Face à longa duração dos tratamentos antitrombóticos / anticoagulantes e à necessidade de 
incentivar o envolvimento e participação dos CSP no seguimento destes doentes recomenda-se a 
elaboração de normas de orientação clinica, de carácter organizacional. Considerando o envolvimento 
progressivo dos CSP no seguimento destes doentes será possível considerar como hipótese de trabalho 
que os episódios de consulta externa realizados a nível hospitalar em 2015 (n=537.802) poderão ter uma 
redução na ordem dos 5% ao ano nos próximos cinco anos, e que poderão situar-se em cerca de 
403.350 no ano de 2020. Sugere-se desde já que tal norma de caráter organizacional considere: 

a) A necessidade de uma prévia identificação dos benefícios e dos riscos das terapêuticas 
anticoagulantes, baseada em evidência científica para os diferentes grupos etários e que atenda às 
comorbilidades presentes; 

b) Que os planos terapêuticos observem a aplicação de critérios/escalas de avaliação uniformes 
recomendados na literatura médica e científica; 

c) Que a definição dos planos terapêuticos seja integrada a nível hospitalar com equipas 
multidisciplinares que avaliem da indicação e da alta dos doentes; 
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d) Que o elevado número de doentes atuais, o seu previsível aumento e a longa duração das terapêuticas 
implicarão projetos de referenciação dos doentes aos CSP, com privilégio dos estabilizados e dos de 
menor risco; 

e) Que os Serviços de Imunohemoterapia hospitalares prestem apoio, supervisão clinica e laboratorial 
aos CSP; 

f) Que a referenciação destes doentes possa ser realizada três meses após o seu início, se o doente tiver 
níveis de terapêuticos de anticoagulação estabilizados; 

g) Que no SNS existem já experiências de referenciação hospitalar aos CSP bem-sucedidas; 

h) Que qualquer envio destes doentes do SNS para o sector convencionado só deverá ocorrer mediante 
a existência nesse sector de um Imunohemoterapeuta responsável pelo cumprimento dos planos 
definidos e pela orientação destas terapêuticas, devendo estes envios ser auditados anualmente; 

9- Para uma melhor análise epidemiológica futura, seria útil considerar a criação de um registo 
centralizado dos doentes em regime de anticoagulação, por patologias já codificadas, possivelmente pela 
atribuição de um novo código específico na aplicação ICPC2; 

5.2. INDICADORES DE ATIVIDADE 
Os indicadores de atividade a 2015 em Portugal Continental foram sendo referidos nos pontos anteriores 
e são sumariamente os seguintes: 

Tabela 12:Indicadores de Atividade  
    
1º O total continental de doentes transfundidos saídos internamento 2015 100.483 
2º O total de Unidades de Componentes do Sangue administrados 2015 388.542 
3º Nº de colheitas de sangue realizadas a dadores nos hospitais SNS 2015 126.975 
4º % doentes saídos tratados com transfusão componentes 2015 12,3% 
5º % doentes saídos tratados com transfusão de GR 2015 9,8% 
6º % doentes saídos tratados com Plasma 2015 1,2% 
7º % doentes saídos tratados com Plaquetas 2015 1,3% 
8º O total de Unidades de Componentes do Sangue administrados 2015 2015 388.542 
9º Média de Unidades de Componente GR / doente Transfundido / ano 2015 3,53 U 
10º Média de Unidades de Componentes PFC / doente transfundido / ano 2015 6,23 U 
11º Média de Unidades de Componentes CP-ST / doente transfundido / ano 2015 10,00 U 
12º Média de Unidades CUP, Pool de Plaquetas / doente transfundido / ano 2015 3,60 U 
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13º Nº GR necessários para tratar 100 doentes saídos internamento 2015 34,00 U 
14º Nº PFC necessários para tratar 100 doentes saídos internamento 2015 8,00 U 
15º Nº CP- ST necessários para tratar 100 doentes saídos internamento 2015 1,00 U 
16º Nº CUP/Pool Plaquetas necessários para tratar 100 doentes saídos 2015 4,00 U 
17º Nº Total de Consultas Externas realizadas 2015 537.802 
18º Nº Total de Primeiras Consultas 2015 79.993 
19º Nº Total de Consultas a doentes internados 2015 A obter 
20º Média Nacional do Tempo de Resposta até realização  consulta a 15.09.2016 55 dias 
21º Nº Sessões de Hospital de Dia de Imunohemoterapia 2015 45765 

Fonte: Elaborado no âmbito deste trabalho. 

5.3. ESTIMATIVA DAS NECESSIDADES DE CUIDADOS E DE RECURSOS  
Não é fácil realizar esta estimativa dado que depende da organização do trabalho dentro de cada uma 
das Entidades Hospitalares e das linhas de atividade específicas que estão nessas Entidades 
Hospitalares consolidadas. 

Se realizarmos contudo um exercício de objetividade, à luz da experiência adquirida, observando a 
realidade atual a nível hospitalar nas linhas de atividade de um Serviço de Imunohemoterapia considera-
se: 

1- A necessidade basal de um médico desta especialidade por cada unidade hospitalar que realize 
transfusões, cumprindo desta forma a atual legislação, assegurando a cobertura de 
responsabilidade médica que nesta área com legitimidade é exigida, o registo de atividade 
clínica e os reportes e notificações necessárias ao sistema de hemovigilância devendo 
assegurar um sistema de gestão da qualidade nesta área para o hospital.  

Para as atuais entidades hospitalares ----------------------------------------------- 44 médicos. 

2- A necessidade de 1 médico por cada 1500 doentes transfundidos/ano. 

Para o volume de doentes transfundidos a nível hospitalar --------------------- 67 médicos. 

3- A necessidade de 1 médico por cada 4000 dádivas/ano 

Para a realidade atual ------------------------------------------------------------------- 35 médicos. 

4- A necessidade de 1 médico especialista por 1500 sessões de Hospital de Dia / Ano. 



RRH IMUNOHEMOTERAPIA 

47 

Para a realidade atual --------------------------------------------------------------- 30 médicos. 

5- A necessidade de 1 médico por 4000 Consultas Externa e Internas /Ano. 

Para a realidade prevista --------------------------------------------------------------- 100 médicos. 

6- A necessidade de 1 médico por 4000 Colheitas para a área da Dádiva 

Para a realidade atual --------------------------------------------------------------------- 35 médicos.  

Ou seja apontamos para uma estimativa de 311 médicos necessários para trabalhar nesta área 
(considerando médicos internos de especialidade e especialistas). 

Importa referir que na realização do trabalho clinico das diferentes linhas de atividade, é também 
assegurada a atividade laboratorial correspondente.  

Estas linhas de atividade, aqui consideradas isoladamente, são suscetíveis de uma distribuição e 
organização do trabalho interno que procure e promova sinergias dentro dos serviços, pelo que o número 
mínimo de profissionais poderá ser inferior ao valor atrás apontado, podendo situar-se em valores entre 
os 280 a 300 profissionais. 

Prevê-se assim uma necessidade de cerca de 50 a 60 médicos especialistas adicionais para os 
próximos cinco anos. Se considerarmos a existência atual de 32 médicos no grupo etário acima dos 60 
anos, será necessário formar 80 a 90 novos especialistas nos próximos cinco anos, o que estará dentro 
das atuais capacidades formativas. 

Por fim, importa referir que o número de médicos deverá atender a circunstâncias especiais como são o 
caso das Terapias Celulares, dos Centros de Referência existentes, dos Centros de Referência para 
Coagulopatias Congénitas cuja criação está em curso e o da Inovação e Desenvolvimento. 
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6 – CARACTERIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS DIFERENTES NÍVEIS  

6.1. DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE PATOLOGIAS, PROCEDIMENTOS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS 
ESPERADOS, POR NÍVEL  
Serviço de Imunohemoterapia Nível I  

 Medicina Transfusional;  Cobertura efetiva de responsabilidade Médica da atividade transfusional na rotina e no SU ( a definir com os órgão de gestão);  Laboratório de Imunohematologia;  Consulta externa possível com os médicos existentes;  Pode existir Laboratório de Coagulação próprio ou não;  Deve referenciar situações complexas a hospital da área de referência geográfica. 
(deve ter entre 1 a 2 médicos especialistas de Imunohemoterapia) 

Serviço de Imunohemoterapia Nível II  

 Medicina Transfusional;  Laboratório de Imunohematologia;  Laboratório da Coagulação / Hemostase;  Cobertura Médica S.U. 24 horas dia;  Consulta externa e apoio ao internamento;  Sem manufaturação de Produtos Componentes do Sangue;  Hospital de Dia. 
(deve dispor de 3 a 6 médicos especialistas) 

Serviço de Imunohemoterapia Nível III  

 Medicina Transfusional;  Laboratório de Imunohematologia;  Laboratório da Coagulação / Hemostase;  Laboratório de Marcadores Virais e Biologia Molecular;  Cobertura Médica S.U. 24 horas dia;  Consulta externa e apoio ao internamento;  Hospital de Dia;  Colheitas de Sangue a Dadores e Manufaturação de Componentes do Sangue.  Possível Acolhimento de Centro de Referência, mediante meios adicionais. 
 (deve dispor de 6 a 10 médicos especialistas) 
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Serviço de Imunohemoterapia Nível IV  

 Medicina Transfusional;  Laboratório de Imunohematologia;  Laboratório da Coagulação / Hemostase;  Laboratório de Marcadores Virais e Biologia Molecular;  Cobertura Médica S.U. 24 horas dia;  Consulta externa e apoio internamento;  Hospital de Dia;  Colheitas de Sangue e Manufaturação de Componentes do Sangue;  Laboratório de Criopreservação;  Unidade de Terapia Celular;  Possível Acolhimento de Centro de Referência. 
(Deve dispor de 08 a 16 médicos especialistas) 

6.2. LOCALIZAÇÃO ESPERADA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA DA ESPECIALIDADE 
Atualmente existem em Portugal Continental 2 Serviços de Urgência Básica (SUB), 26 Serviços de 
Urgência Médico-Cirúrgica (SMUC) e 13 Serviços de Urgência Polivalente (SUP). 

As vias verdes definidas para os Serviços de Urgência das Entidades Hospitalares são a Via Verde do 
AVC, a Via Verde Coronária e a Via Verde da Sepsis, encontrando-se em curso a definição da Via Verde 
do Trauma. 

Entre os Serviços de Urgência existentes em Portugal, os SUB deverão salvaguardar a possibilidade de 
resposta a alguma necessidade emergente de medicina transfusional, a qual poderá colocar-se durante o 
processo de admissão, transferência e transporte do doente, e que necessariamente envolverá recursos 
do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o que por si só não obrigará ao funcionamento de 
um Serviço de Imunohemoterapia de forma permanente.  

Relativamente aos SUMC e SUP existentes, deverão estes manter em funcionamento um Serviço de 
Imunohemoterapia 24 horas por dia.  

A localização destes Serviços deve respeitar a localização e classificação dos Serviços de Urgência 
definida e validada pelas ARS a Setembro de 2015 (ver anexo) a propósito das áreas de influência direta 
das Entidades Hospitalares. 
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6.3. CARACTERIZAÇÃO ESPERADA DAS EQUIPAS 
Nos SUMC as equipas deverão ser constituídas pelo menos por um médico especialista, um interno em 
formação sempre que possível, e um TDT todos os dias da semana. Face ao movimento verificado pode 
ser necessário reforçar a equipa com um segundo elemento TDT. 

No caso dos SUP as equipas deverão ser constituídas pelo menos com um médico especialista, um 
interno em formação sempre que possível, e um TDT. Face ao movimento verificado deve existir um 
segundo elemento técnico disponível. No caso dos Hospitais que mantenham atendimento de doentes 
com coagulopatias congénitas deverão as equipas poder contar com dois elementos TDT. 

Os dias de fim de semana têm contado com um grande movimento de colheitas a dadores nas entidades 
hospitalares nos últimos anos.  

Quer no caso dos SUMC ou dos SUP, as Entidades Hospitalares que realizem colheitas a dadores 
durante o fim de semana deverão considerar a existência de um elemento médico adicional, de um 
elemento de enfermagem e um TDT, nestes dias e pelo menos durante o período definido para 
atendimento dos Dadores.  

6.4. ARQUITETURA DAS RRH 
A Portaria n.º 147/2016, de 19 de Maio, inicia um processo de classificação de Serviços e Instituições do 
SNS tendo por base as Redes de Referenciação Hospitalar, estabelecendo a partir destas o processo de 
classificação das entidades hospitalares. 

Na arquitetura da RRH importa desde já considerar que todas as entidades hospitalares do SNS têm a 
valência de Imunohemoterapia. 

A arquitetura desta rede de referenciação, no que respeita à classificação de nível a atribuir aos Serviços 
de Imunohemoterapia deve atender à classificação do Serviço de Urgência em SUMC ou SUP na 
Entidade Hospitalar, e de entre estes últimos aqueles que de forma efetiva têm Serviços de Cirurgia 
Cardiotorácica em funcionamento, e àqueles que se encontram licenciados para a realização de terapias 
celulares. A arquitetura definitiva desta rede deve também atender à definição e ao estabelecimento da 
Via Verde do Trauma, à localização dos Centros de Referência das Coagulopatias Congénitas, que se 
encontram em curso, e ainda de atender aos planos estratégicos das Entidades Hospitalares que venham 
nessa conformidade a ser aprovados. 
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Para além destas importantes questões prévias, tendo sido já no ponto 6.1 definidos quatro níveis para os 
Serviços Imunohemoterapia Hospitalares sugere-se na tabela abaixo, e com as limitações acima 
expressas, para as diferentes entidades hospitalares do SNS a seguinte distribuição: 

Tabela 13: Nível de Serviço de Imunohemoterapia por Entidade Hospitalar 

Entidade Hospitalar / ARS População de atração direta Nível de Serviço ( de acordo com Ponto 6.1) 
ARS do Norte 3.683.370   Centro Hospitalar de São João, E.P.E.  330.386 Nível IV  Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E.  244.361 Nível I ou II  Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.  302.891 Nível III   Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, E.P.E.  274.856 Nível I  Centro Hospitalar Póvoa do Varzim - Vila do Conde, E.P.E.  142.941 Nível I  Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E.  519.769 Nível II  Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.  273.263 Nível II  Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E.  335.589 Nível III  Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E. P. E.  256.660 Nível II  Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos  154.645 Nível I  IPO do Porto, E.P.E.  n.a. Nível IV 
 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.  175.478 Nível II  Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.  244.836 Nível II  Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E.  136.252 Nível II ou III  Hospital Braga  290.443 Nível II ou III ARS do Centro 1.846.954   Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.  87.869 Nível II  Centro Hospitalar de Leiria E.P.E.  363.404 Nível II  Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E.  314.996 Nível II  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.   337.192 Nível IV  Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.   267.633 Nível II ou III  Hospital Arcebispo João Crisóstomo -Cantanhede  49.060   Hospital Distrital Figueira da Foz EPE  107.541 Nível I ou II  Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar  55.398 Nível I  Unidade Local Saúde da Guarda EPE  155.466 Nível II  Unidade Local Saúde Castelo Branco  108.395 Nível I ou II  IPO de Coimbra, E.P.E.  n.a. Nível IV ARS de Lisboa e Vale do Tejo 3.557.442   Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E.P.E.  213.584 Nível II  Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  349.307 Nível II ou III  Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.  240.328 Nível II ou III  Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.  233.516 Nível II  Centro Hospitalar do Oeste  290.782 Nível II  Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.  226.229 Nível IV  Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E.  182.067 Nível II  Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.  196.620 Nível II  Hospital Garcia de Orta, E.P.E. - Almada  332.299 Nível II ou III  Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E.  552.971 Nível II  IPO de Lisboa, E.P.E.  n.a. Nível IV  Hospital Vila Franca de Xira PPP  244.337 Nível II  Hospital Beatriz Ângelo-Loures PPP  288.883 Nível II  Hospital Cascais- Dr. Jose Almeida PPP  206.479 Nível II ARS do Alentejo 509.849   Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora  166.726 Nível III  Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E.  126.692 Nível II 
 Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E.  97.925 Nível I  Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.  118.506 Nível II ARS do Algarve 451.006   Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.  451.006 Nível III Total Continente 10.047.621  
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7 – MONITORIZAÇÃO DA RRH  

A Monitorização da Rede de Referenciação Hospitalar de Imunohemoterapia, deverá ter por base um 
conjunto inicial de indicadores de atividade dos Serviços Hospitalares que permitam, a par de uma 
avaliação da qualidade e segurança, proceder á sua revisão e gestão. Desde já propõem-se: 

1- Nº Unidades de Componentes Pedidos 
GR / Plasma / Doses Unitárias de Plaquetas / Hospital / Ano 

2- Nº Unidades de Componentes do Sangue Efetivamente Administrados 
  GR, Plasma, Doses Unitárias Tratamento de Plaquetas / Hospital / Ano 

3- Nº de doentes transfundidos com componentes de Sangue / Hospital/ Ano 
4- Nº Doentes do Serviço de Urgência transfundidos com GR  / Hospital / Ano 
5- Nº Unidades de GR Solicitadas pelo Serviço de Urgência 
6- Nº Unidades de GR Administradas no Serviço de Urgência 
7- Hospital de Dia 

Nº Sessões realizadas Hospital Dia Imunohemoterapia /Nacional/ Hospital /Ano ( já existente) 
Nº Doentes tratados em Hospital Dia Imunohemoterapia /Nacional /Hospital /Ano 
Nº de Componentes Administrados em Hospital Dia Imunohemoterapia / Nacional / Hospital /Ano 

8- Nº de Consultas Externas realizadas / Nacional / Hospital / Ano 
Primeiras Consultas  
Consultas Subsequentes 

9- Nº Consultas Internas (necessário criar / normalizar códigos), ex: 
 Código SONHO -Antitrombóticos/ Anticoagulantes no doente internado 
 Código SONHO-Necessidades Especiais Medicina Transfusional doente internado 

10- Tempo Médio de Resposta até Realização da Consulta (já existente na aplicação: CTH) 
11- Nº de Pedidos Pendentes por Prioridade de Triagem 
12- Nº Unidades de Componentes de Sangue Transfundidos em Hospital de Dia 
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8 – ANEXO – ARQUITETURA DA REDE 
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10 – ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 
ACSS Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 
AVC Acidente Vascular Cerebral 
CH Centro Hospitalar 
CP Tratamento com Plaquetas 
CP-ST Concentrado de Plaquetas de Sangue Total 
CTH Consulta a tempo e horas 
CUP Concentrado Unitário de Plaquetas 
DGS Direção-Geral da Saúde 
Enf. Enfermeiro 
EPE Entidade Pública Empresarial 
ET Especificações Técnicas 
ETC Equivalente a Tempo Completo 
FA Fibrilação Auricular 
GR Glóbulos Rubros 
GTRH Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar 
ICPC2 (do acrónimo anglo-saxónico) International Classification of Primary Care, Second edition 
INE Instituto Nacional de Estatística 
INEM Instituto Nacional de Emergência Médica 
INS Inquérito Nacional de Saúde 
IP Instituto Público 
IPO Instituto Português de Oncologia 
IPST Instituto Português do Sangue e da Transplantação 
ISO (do acrónimo anglo-saxónico) International Organization for Standardization 
LVT Lisboa e Vale do Tejo 
M Médico 
MI Médico Interno 
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NNT Número Necessário Tratar  
NEMA National Electrical Manufactures Association 
PACS (do acrónimo anglo-saxónico) Picture Archiving and Communication System 
PFC Plasma Fresco Congelado 
PICS (do acrónimo anglo-saxónico) Pharmaceutical Inspection Convention Scheme 
PL Tratamento com Plasma 
PPP Parceria Público Privada 
RHV Sistema de informação de Recursos Humanos e Vencimentos 
RR Redes de Referenciação 
SICA Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento 
SNS Serviço Nacional de Saúde 
SONHO Sistema Integrado de Informação Hospitalar 
SU Serviço de Urgência 
SUB Serviço de Urgência Básico 
SUMC Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico 
SUP Serviço de Urgência Polivalente 
TDT Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 
TEV Tromboembolismo Venoso 
TM Total Médicos 
TMRG Tempo máximo de resposta garantido 
TS Técnico Superior 
UE União Europeia 
WHO (do acrónimo anglo-saxónico) World Health Organization 
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