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1. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E HISTÓRICO 

 

Atualmente o Serviço Nacional de Saúde (SNS) depara-se com diversos desafios desencadeados, 
sobretudo, pelas alterações demográficas, mudanças nos padrões de doença, inovação tecnológica e 
mobilidade geográfica.  

Considerando as vertentes do acesso e da equidade em saúde, intrínsecas à prestação de cuidados no 
seio do SNS, e a necessidade de assegurar cuidados de saúde a todos os cidadãos importa que as 
diferentes instituições hospitalares garantam a sua função 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 ao acesso aos cuidados 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 
perspetiva integrada e mais racional do sistema de prestação de cuidados de saúde. 
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Na sequência do Memorando de Entendimento celebrado com a União Europeia, com o Banco Central 
Europeu e com o Fundo Monetário Internacional foi criado o Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar 
(GTRH) - Despacho do Ministro da Saúde n.º 10601/2011, de 16 de agosto, publicado no Diário da 
República, II Série, n.º162, 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 deveriam 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 (RR) por especialidade; (ix) equipamento pesado de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica disponível; (x) benchmarking internacional; (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 RRH 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; (vii) indefinição quanto ao prazo de vigência das RRH. 

No primeiro Eixo Estratégico “Uma Rede Hospitalar mais Coerente”, o GTRH propôs a elaboração da 
RRH de forma estruturada e consistente, dotada de elevados níveis de eficiência e qualidade dos 
cuidados de saúde 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 apresenta um conjunto de orientações, nos eixos 
estratégicos “Equidade e Acesso aos Cuidados de Saúde” e “Qualidade em Saúde”, propondo o reforço 
da articulação dos serviços de saúde, mediante a reorganização dos cuidados de saúde primários, 
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hospitalares e continuados integrados, cuidados pré-hospitalares, serviços de urgência, entre outros, 
consolidando uma rede de prestação de cuidados integrada e eficiente. Ademais, O Plano Nacional de 
Saúde – Revisão e extensão a 2020 sugere, no eixo “Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de 
Saúde”, “O desenvolvimento de RR 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, de forma complementar, 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; (iv) colaboração 
interdisciplinar. Desta forma, podem garantir a qualidade dos cuidados prestados pelas diferentes 
especialidades e subespecialidades hospitalares.  

Assim, as RRH permitem: (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; (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 
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2.º daquele diploma, foram determinados os princípios aos quais as RRH deviam obedecer, 
nomeadamente: “a) permitir o desenvolvimento harmónico e descentralizado dos serviços hospitalares 
envolvidos; b) eliminar duplicações e subutilização de meios humanos e técnicos, permitindo o combate 
ao desperdício; c) permitir a programação do trânsito dos utentes, garantindo a orientação correta para o 
centro indicado; d) contribuir para a melhoria global da qualidade e eficácia clínica pela concentração e 
desenvolvimento de experiência e competências; e) contribuir para a diminuição dos tempos de espera, 
evitando a concentração indevida de doentes em localizações menos adequadas; f) definir um quadro de 
responsabilização dos hospitais face à resposta esperada e contratualizada; g) permitir a programação 
estratégica de investimentos, a nível nacional, regional e local; 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 por 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); (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, Imuno-hemoterapia, Infeciologia, Medicina Interna, Neurocirurgia, Neurologia, 
Otorrinolaringologia e Psiquiatria da Infância e da Adolescência. 

A reorganização da rede hospitalar deverá estar articulada com o Sistema Integrado de Gestão do 
Acesso (SIGA), isto é com o princípio do livre acesso e circulação do doente no SNS (Despacho n.º 
6170/2016, de 9 de Maio), e ter em conta os níveis de responsabilidade dos Serviços de Urgência 
(Despacho n.º 10319/2014 de 11 de Agosto), os Centros Académicos Clínicos (Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 22/2016 de 11 de Abril),o processo de constituição, aprovação e reconhecimento dos 
Centros de Referência do SNS (Portaria n.º 1194/2014, de 30 de Setembro e alterações subsequentes) e 
a garantia da prestação de Cuidados de Saúde transfronteiriços (Lei n.º 52/2014 de 25 de Agosto que 
transpôs para ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/24/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de Março de 2011).  

Em concreto, a última RRH de Infeciologia data de 2001 e nunca foi posta em prática, por isso, o atual 
Governo Constitucional, no seu programa para a saúde, entendeu que seria prioritário investir nesta e em 
outras RRH, que contribuam para melhorar a organização entre as diferentes instituições e que garantam 
aos cidadãos equidade de cuidados. A RRH de Infeciologia terá que estar concluída até ao final do 
corrente ano e deve definir as acessibilidades, a capacidade instalada, os recursos humanos e o nível de 
especialização dos Serviços, facultando aos cidadãos a liberdade de escolherem as unidades onde 
querem ser assistidos, com respeito pelas regras de referenciação. Ela deve ser desenhada de forma a 
garantir para cada situação clínica e, em tempo oportuno, a prestação de cuidados de saúde de 
qualidade, com diferenciação profissional e tecnológica, e adequada às necessidades dos doentes no 
local de atendimento. Deverá ser eficiente, hierarquizada por níveis de oferta de assistência hospitalar, no 
diagnóstico e na terapêutica, mas, também, de colaboração multidisciplinar, de formação, de investigação 
e de excelência, que articule os diferentes hospitais do SNS com os cuidados primários e de saúde 
pública, em todo o território nacional, ajustada à lógica demográfica de região e distrito, às 
especificidades regionais, à prevalência das doenças e com centros de referência.  
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Tal como preconizado, a RRH de Infeciologia deverá eliminar duplicações de meios humanos e técnicos, 
permitir a orientação correta dos doentes para o Centro indicado, melhorar a qualidade e a eficácia clínica 
e contribuir para diminuir os tempos de espera, eventualmente com necessidade de remodelação ou 
construção de novas instalações, de aquisição de equipamento ou de redes informáticas. 
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2. ÂMBITO DA ESPECIALIDADE HOSPITALAR 

A Infeciologia é uma área da Medicina com uma expansão recente, nunca antes vista, relacionada com 
novos contextos decorrentes da crise económica, política e social, da globalização, das mudanças do 
clima, das migrações e de fatores desconhecidos, que condicionam comportamentos novos e 
imprevisíveis de muitos microrganismos. 

Embora possa parecer paradoxal, os progressos da medicina que se registaram em países mais ricos, 
promoveram o aumento significativo do número de infeções novas, mais graves e de difícil tratamento. 

A - Progressos da medicina 

O transplante de medula, o transplante de órgãos sólidos, a quimioterapia, o uso crescente de fármacos 
biológicos imunomoduladores, de próteses ósseas, articulares, endovasculares, cardíacas, de neuro 
estimuladores e os avanços na neonatologia (com a viabilidade cada vez maior de grandes prematuros), 
bem como os Cuidados Intensivos criaram condições para a emergência de novas infeções, diferentes 
quer na sua expressão clínica, quer nos meios necessários para as tratar. 

B - Resistência aos antimicrobianos 

O uso crescente de antibióticos, no contexto anteriormente referido, levou ao aumento do risco de 
resistências aos antimicrobianos que não se acompanhou do desenvolvimento de novos fármacos anti-
infeciosos, vindo emergir cada vez mais microrganismos multirresistentes e, mesmo, extensivamente 
resistentes, sendo, extremamente, difíceis de tratar (figura 1). 

Se este panorama se mantiver, alguns dos avanços da medicina já referidos, deixam de se poder 
concretizar pela impossibilidade de tratar as infeções deles decorrentes. 
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Figura 1 – Alguns exemplos de microrganismos multirresistentes na Europa 

 
DGS, 2015 (www.dgs.pt) 
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De acordo com peritos internacionais, calcula-se que, em 2050, morram, como consequência direta da 
resistência aos antibióticos, cerca de 10 milhões de pessoas por ano (figura 2). 

Figura 2 – Previsão da mortalidade anual atribuível à resistência aos antibióticos, em 2050 

DGS, 2015 (www.dgs.pt) 
C - Infeção hospitalar 

O panorama da infeção hospitalar em Portugal tem, necessariamente, que mudar, dado que a situação é 
muito preocupante, tal como se exemplifica nos quadros 1 e 2 e na figura 3. 

Quadro 1 – Prevalência de infeções hospitalares e de consumo de antibióticos (2011-2012) 
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Quadro 2 – Consumo de carbapenemos no hospital nos países da EU e EEE, em DDD por 1000 
habitantes por dia (DHD), em 2010-2014 

 
Figura 3 – Mortalidade relacionada com infeções associadas a cuidados de saúde versus com acidentes 
de viação 

DGS, 2015 (www.dgs.pt) 
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D - Outros fatores 

A globalização, as alterações demográficas, a urbanização descontrolada, as mudanças climáticas, as 
viagens e as migrações, são responsáveis por infeções emergentes e por novas pandemias. 

Paradoxalmente, em zonas do Mundo, cada vez mais próximas de nós, mantém-se a mortalidade por 
Doenças Infeciosas, que na Europa e na América no Norte pertence a um passado recente, pelo que 
continuam a ser a segunda causa mais frequente de morte no Mundo (17%), logo a seguir às Doenças 
Cardiovasculares (19,5%), conforme referido na figura 4. 

Figura 4 – Doenças Infeciosas como causa de morte a nível global 

 
Quer na prevenção, quer no tratamento, tanto no contexto estritamente hospitalar como na comunidade, 
o desenvolvimento da Infeciologia é fundamental para a defesa da Saúde Pública. Tal foi, também, o 
entendimento do Ministério da Saúde ao tornar obrigatório nos Hospitais do SNS a criação das Unidades 
de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (UPCIRA). Estas UPCIRA 
estão dotadas de pessoal, obrigatoriamente, alocado, tendo o Infeciologista um papel fulcral no seu 
funcionamento. Estas unidades vão estender-se, seguramente, aos hospitais privados. 

Facilmente se compreende que, hoje em dia, a Infeciologia exige uma preparação específica, tal como se 
verifica com outras especialidades médicas. 

Muitas Doenças Infeciosas podem ser tratadas em hospitais que não estejam dotadas de Infeciologistas. 
O facto de um médico tratar (e, muitas vezes, bem), Doenças Infeciosas, Doenças Alérgicas, Doenças 
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Reumatismais ou proceder a traqueostomias não faz dele um Infeciologista, um Alergologista, um 
Reumatologista ou um Cirurgião.  

As sociedades mais desenvolvidas exigem que perante uma ameaça infeciosa, sejam especialistas nesta 
área a desempenhar o papel fundamental. 

A formação de Infeciologistas, adequada, em qualidade e em número suficiente, é um imperativo nos 
tempos atuais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. EPIDEMIOLOGIA DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS MAIS FREQUENTES 

As Doenças Infeciosas continuam a ter importância crescente a nível global e nacional, que não pode ser 
ignorada e que tem variadas razões, tais como alterações climáticas, degradação ambiental, aumento da 
esperança de vida, com o consequente envelhecimento populacional, maior mobilização das populações, 
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eclosão de conflitos bélicos, aumento de refugiados e da migração, aumento de infeções associadas aos 
cuidados de saúde (novos meios de diagnóstico e de tratamento), aumento do risco do crescimento das 
populações de vetores e de hospedeiros de doenças transmissíveis, as infeções hospitalares e o uso de 
imunossupressores que facilitam o risco da emergência das infeções oportunistas, a resistência acrescida 
aos antibióticos, aparecimento de novos agentes e de novas doenças (doenças emergentes) e 
recrudescimento de doenças antigas (doenças reemergentes). Por outro lado, a possibilidade da 
circulação rápida entre regiões geográficas longínquas permite a eclosão, a qualquer momento e em 
qualquer país, de doenças, habitualmente, circunscritas a determinadas zonas do Globo. Tal tem 
acontecido com a expansão da febre amarela de Angola para a República Democrática do Congo, pondo 
em risco, também, a longínqua China. Ocorrendo de forma esporádica ou em surtos (clusters) é 
fundamental, não só o diagnóstico e a vigilância epidemiológica, das Doenças Infeciosas, por forma a 
serem implementadas, em tempo útil, bem como medidas de prevenção mais apropriadas. A patologia 
infeciosa não se restringe ao hospital ou ao domicílio, dado que pela sua contagiosidade pode pôr em 
risco a população em geral. São prova disso, por exemplo, os surtos de pneumonias víricas e bacterianas 
(por exemplo, por Legionella), de meningite ou de cólera. O médico precisa de ter um conhecimento 
profundo das Doenças Infeciosas endémicas e de estar preparado para o risco de epidemias e, por outro 
lado, do reconhecimento de doenças que se venham a demonstrar a sua associação com agentes 
infeciosos (por exemplo Helicobacter pylori e carcinoma gástrico, vírus Epstein-Barr e linfoma, vírus do 
papiloma humano e carcinoma do colo do útero e vírus das hepatites B e C e carcinoma do fígado). A 
Infeciologia é, portanto, uma especialidade abrangendo as vertentes preventiva e curativa, que requer 
clínicos bem preparados em saúde pública, fisiopatologia, anatomopatologia, microbiologia, 
epidemiologia, imunologia e farmacologia. 

Em Portugal, o Sistema de Declaração Obrigatória de Doenças Transmissíveis é um instrumento de 
vigilância fundamental para a prevenção e controlo das Doenças Infeciosas, contudo é reconhecida a 
subnotificação, variável de doença para doença, permitindo-nos, apenas, uma análise aproximada e 
imprecisa da sua distribuição a nível nacional. 

No nosso País, as Doenças Infeciosas de Declaração Obrigatória foram, em 2014, a 5.ª causa de morte 
e, entre 2009 e 2013, foram responsáveis por 2,3 − 2,4% dos internamentos hospitalares, mas, se se 
acrescentarem as infeções de declaração não obrigatória e as infeções hospitalares, de certo, que estes 
números ficam muito aquém da realidade. Em 2013 e 2014, não entrando em linha de conta com as 
pneumonias (a causa de morte mais frequente por Doença Infeciosa), causaram 3.500 óbitos. Quanto às 
condições clínicas mais frequentes no contexto nacional, dominam a tuberculose (TB), as hepatites 
víricas e a infeção por vírus da imunodeficiência humana (VIH). 



RRH DE INFECIOLOGIA 

16 

A TB é a Doença Infeciosa mais notificada em Portugal e a de maior incidência nacional. Em 2014, de 
acordo com a Direcção-Geral da Saúde (DGS), a incidência de TB em Portugal foi de 20,0/100.000 
habitantes – 2.080 casos novos, representando uma redução de 5% relativamente aos anos anteriores. 
Porto (46,3/100.000), Lisboa (44,0/100.000), Setúbal e Algarve apresentaram as maiores incidências. Dos 
casos notificados, 63,4% dos doentes eram do sexo masculino, a idade média foi de 48,5 anos, 15,9% 
eram imigrantes, 13,3% eram coinfetados por VIH e em 71,3% a localização foi, pulmonar. A taxa de 
sucesso terapêutico foi de 82,5%. A tuberculose multirresistente (TB MR) representou 2,5% (n=23) dos 
casos testados (ou, se quisermos, 1% do total de casos notificados), a maioria, (n=15) da região de 
Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Cerca de 78% dos doentes com TB MR era nascida em Portugal e 22% 
(n=5) era imigrante. Dos casos de TB MR, 26% (n=6) era de TB extensivamente resistente (TB ER), e 
cinco deles ocorreram em Lisboa. Em 2012, a taxa de sucesso terapêutico da TB MR foi de 77,3%. Em 
relação à TB torna-se necessário manter e, se possível, diminuir a incidência, sendo importante a 
aplicação correta das medidas de prevenção, em particular a terapêutica da TB latente nos grupos de 
risco e o diagnóstico e tratamento rápidos. A taxa de sucesso terapêutico, que se deseja na TB sensível 
(de, pelo menos, 85%), não foi atingida e as taxas de resistências aos antituberculosos são crescentes, 
particularmente, nos grandes centros populacionais.  

Em 2014, estavam diagnosticados no País, 53.072 casos de infeção por VIH. O padrão epidemiológico da 
infeção por VIH e da sida revelou uma prevalência à volta de 0,7%, mas que, em determinados grupos, 
foi superior a 5%, como nos reclusos, trabalhadores do sexo e em homens que têm sexo com homens 
(HSH). Os dados referentes a 2014 revelaram, relativamente ao ano anterior, uma diminuição de 17,3% 
no número de novos casos, bem como na proporção de doentes entre os 20 e 44 anos. Mais de 25% do 
total ocorreu em indivíduos acima de 50 anos e em 6,5% dos casos tinha mais de 65 anos. Em Portugal 
diagnosticam-se três novas infeções por dia, 40% das quais em estádios avançados de doença, 
verificando-se que uma proporção apreciável deste tipo de doentes (<200 linfócitos TCD4+/µL) não 
apresentou evolução favorável. No mesmo ano, a transmissão por via sexual correspondeu a mais de 
90% do total de novos casos notificados, mantendo-se estável a transmissão por relações heterossexuais 
(62%) e assistindo-se a uma subida da proporção de casos entre HSH (31,8%). Concomitantemente, 
houve um novo decréscimo entre utilizadores de drogas injetáveis (UDI), que representaram 3,9% dos 
novos casos. Em 2014, 68,5% dos novos casos notificados ocorreu nas áreas metropolitanas de Lisboa, 
Porto e Algarve, o que traduz assimetria geográfica na distribuição da infeção (45% na área metropolitana 
de Lisboa). Em Portugal, a incidência de novos casos situa-se em 11,7/100.000, um valor aproximado 
aos valores médios registados na União Europeia (UE), com os municípios da Amadora, Lisboa, Loures, 
Porto, Portimão, Sintra e Cascais a apresentaram as taxas de incidência mais elevadas. Em 2014, os 
imigrantes representaram, 17,1% dos novos casos (28,3% em Lisboa, 20,6% em Setúbal e 11,9% no 
Algarve). O número elevado de indivíduos diagnosticados em fase avançada de imunodepressão e a 
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importância dos movimentos migratórios deverão merecer especial atenção e a aplicação de uma 
estratégia nacional específica, tendo em vista os objetivos de prevenção, de diagnóstico, de acesso aos 
cuidados de saúde e ao tratamento, particularmente nas regiões mais críticas.  

O reforço da assistência clínica nestes dois sectores de grande impacto em Saúde Pública - Programa 
Nacional de Luta contra a TB e Programa Nacional de Luta contra a Sida, passa, também, 
inevitavelmente, pela implementação de mais e melhores medidas de natureza social e económica. 

Quanto às hepatites víricas, assiste-se em Portugal, tal como na UE, à redução do número de casos de 
hepatite A, bem como à diminuição da seroprevalência de anticorpos contra este vírus, o que poderá 
justificar um estudo sobre a estratégia global de prevenção. No que diz respeito às infeções por vírus 
hepatotrópicos B e C, que têm distribuição heterogénea entre a população (por exemplo, ocorrência 
significativa de casos entre a população prisional, UDI, HSH e população migrante), verifica-se que a 
hepatite B, desde a altura do início da implementação da vacinação em 1993, tem tido uma diminuição 
progressiva da incidência. Por seu lado, estima-se que a hepatite C afete cerca de 1,5 % da população e 
sabe-se que os custos anuais rondavam cerca de 70 milhões de euros só para tratar os doentes em fase 
avançada da doença (incluindo a despesa com transplantes), não contando com os gastos em 
medicamentos (mais 16 milhões de euros). Em Portugal, estavam diagnosticados cerca de 38.000 casos, 
dos quais, pelo menos, 20 − 30% tinha cirrose e, destes, outros 10 − 15% era candidato ao transplante 
hepático. Entre 1 de Junho e 31 de Dezembro de 2014 foram notificados mais 534 casos novos, um 
número que irá, certamente, aumentar, dado os níveis suspeitados de infeção ainda não diagnosticada. A 
doença causada por estes vírus requer, diariamente, o acompanhamento clínico e o maneio das infeções 
em transplantados hepáticos e em candidatos ao transplante. Os custos elevados dos novos tratamentos 
da hepatite C justificam um investimento em programas de prevenção, de diagnóstico e de rastreio e uma 
melhor articulação da medicina hospitalar com os cuidados de saúde primários. O acompanhamento de 
doentes com hepatite crónica, com cirrose, com carcinoma hepatocelular ou em lista de espera para 
transplante hepático é consumidor de elevados recursos clínicos. Mais recentemente, em 2015 foram 
notificadas mais 458 hepatites víricas, na sua maioria, por vírus da hepatite C. 

Relativamente a outras doenças infeciosas, notificadas em Portugal, é de referir que, desde 1987, não se 
deteta nenhum caso de poliomielite aguda e, desde 1992, nenhum caso de difteria. As incidências de 
tosse convulsa, rubéola, sarampo e parotidite epidémica têm diminuído, bem como a do tétano, (apenas 
um caso em 2015), que têm ocorrido, sobretudo, em doentes não vacinados. Só a cobertura de 100% da 
população pela vacinação antitetânica permitirá eliminar esta patologia. A sífilis e outras infeções de 
transmissão sexual continuam a mostrar números preocupantes, com casos dispersos por todo o País, 
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mas, sobretudo, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e em Coimbra. A sífilis, em particular, foi a 
principal doença infeciosa notificada em Portugal, em 2015.  

A meningite meningocócica diminuiu nos últimos anos, mas no que diz respeito a meningites, 
meningoencefalites e infeções do sistema nervoso central (SNC), o número de casos manteve-se estável, 
de 2013 a 2015, com maiores prevalências (cerca de 100 casos anuais) nas Regiões de Saúde do Norte 
e de LVT, cerca de metade desse número, na Região de Saúde do Centro e, um pequeno número de 
casos, nas Regiões de Saúde do Algarve e do Alentejo. O diagnóstico de zoonoses (72 em 2015) 
continua a prevalecer no Norte e na Região de LVT. Os casos de brucelose diminuíram (36 em 2015), 
mantendo maior incidência na região de Trás-os-Montes e Alto Douro e a leptospirose (71 casos em 
2015) continua a ser mais vezes diagnosticada no Centro do País. Em 2015, foram diagnosticados 55 
casos de febre Q, em maior número no Centro do País e na Região de Saúde de LVT. O diagnóstico de 
riquetsioses (827 em 2015) continua, também, a prevalecer nas mesmas Regiões. Em 2015 foram 
diagnosticados 145 casos de febre escaronodular com maior prevalência na Região de Saúde do Centro. 
Já foram identificadas em Portugal várias espécies de riquetsias (Rickettsia typhy, R. conorii, R. slovaca, 
R. helveticae e R. sibiricamongolotimonae), que têm como vetores a pulga dos ratos e diversas espécies 
de carraças. A doença de Lyme (23 casos em 2015) tem, de igual modo, por vetores, as carraças. No 
nosso País as condições socioeconómicas, sanitárias e culturais, em parte da nossa população, 
predispõem para o risco acrescido dos surtos epidémicos de etiologia infeciosa, o que implica um reforço 
nas medidas de prevenção, de diagnóstico e do tratamento que possam conter, rapidamente, o risco de 
expansão. De referir, também, que as doenças víricas exantemáticas e outras doenças transmitidas por 
artrópodes, excetuando as riquetsioses, atingiram elevado número de casos dispersos por todo o País, 
mas foram menos prevalentes no Algarve e no Alentejo. Em 2015, as Doenças Infeciosas intestinais 
(diarreia) foram a segunda causa de internamento no País, não mostrando tendência para diminuírem e 
com número importante de casos em Lisboa, Porto e Coimbra, o que pode ser, também, um indicador 
indireto do estado sanitário da população. Com predomínio na região Norte, as salmoneloses, por si só, 
foram responsáveis por 285 casos. Em 2015, ocorreram, no Norte do País, surtos de botulismo, indicando 
a necessidade de vigilância mais apertada da cadeia alimentar, por parte das autoridades de Saúde 
Pública. Predominando na Região de Saúde de LVT, notificaram-se, em 2015, 416 casos importados de 
malária. 

Por seu lado, doenças preveníveis, como as infeções pulmonares/pneumonias e a gripe, atingem valores 
expressivos de internamento e elevada mortalidade, sem grandes modificações de 2013 a 2015, 
prevalecendo, com números idênticos, nas Regiões de Saúde do Norte e de LVT e, com menor número 
de casos, no Alentejo e Algarve. A pneumonia é a principal causa de mortalidade por Doença Infeciosa 
em Portugal. Em 2015, ocorreram 111 casos esporádicos de doença do Legionário. Em 2015, o número 
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de endocardites, diagnosticadas no País, foi de 387, tendo aumentado, comparativamente a anos 
anteriores. Também, as bactérias multirresistentes e as infeções associadas aos cuidados de saúde são 
preocupantes. O aumento da resistência, a alta prevalência de fatores de risco como a diabetes e a 
obesidade e a maior complexidade das intervenções médicas quer de diagnóstico, quer de terapêutica, 
tornaram o controlo destas infeções cada vez mais importante. Um aspeto único do agente infecioso é a 
sua adaptabilidade replicativa e mutacional, que lhe dá vantagem temporária contra as pressões para o 
eliminar, tendo como origem o ambiente, os antibióticos e a resposta imunitária do hospedeiro. Este 
desafio constante requer para o controlo a prevenção a conjunção de avanços tecnológicos, de sistemas 
clínicos e administrativos mais eficazes e do compromisso político. A infeção hospitalar tem morbilidade e 
mortalidade indesejáveis, sendo um problema clínico que deverá envolver profissionais habilitados com o 
conhecimento da epidemiologia, da patogenia e da terapêutica da infeção.  

De igual modo, terá que haver capacidade de internamento e condições técnicas apropriadas para a 
contenção de doenças emergentes e reemergentes, como aconteceu com a preparação para eventuais 
casos de doença por vírus Ebola e, em finais de 2014, com a epidemia por doença do Legionário. Este 
esforço clínico diário tem de ser acompanhados pela necessidade de esperar o inesperado. A epidemia 
de doença por vírus Ebola mostrou a necessidade de cada país ter meios eficazes de prevenção e de 
controlo nos hospitais e em outras instituições, de ter o seu sistema de saúde forte e funcional para 
identificar o risco, preveni-lo e interrompe-lo e de investir na capacidade laboratorial, em transporte, em 
equipamentos e na informática. Esta epidemia trágica foi um alerta geral, para que haja preparação para 
o risco de futuras epidemias, que se possam propagar mais eficazmente e, assim, se possa evitar um 
desastre global.  

 
 
 
 
 
4. CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO NACIONAL ATUAL 

Em Portugal, em 2015, considerando, apenas os doentes internados com patologia infeciosa em Serviços 
de Infeciologia, ela foi responsável por 938 internamentos na Região de Saúde do Norte, por 991 
internamentos na Região de Saúde do Centro, por cerca do dobro (1.986) na Região de Saúde de LVT e 
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por 282 no Algarve, números estes, que se mantêm estáveis desde 2013. As infeções bacterianas foram 
a principal causa de internamento. No ano de 2015, o maior número de consultas hospitalares da 
especialidade ocorreu na Região de Saúde de LVT (74.134), seguida das Regiões de Saúde do Norte 
(49.285), do Centro (20.757), do Algarve (7.005) e do Alentejo (3.876) e, de igual forma, sem grandes 
variações relativamente ao ano transato. O maior número de doentes tratados em ambulatório 
correspondeu a hepatites e a infeção por VIH. No internamento, a procura de cuidados hospitalares, em 
razão de Doenças Infeciosas e Parasitárias na Região de Saúde do Norte, ocorreu, sobretudo, no Centro 
Hospitalar de S. João, no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, no Centro Hospitalar do 
Porto, no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, no Hospital de Braga e na Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos. Apenas o primeiro, o terceiro e o último destes hospitais estão capacitados com Serviços de 
Doenças Infeciosas. A Região conta, ainda, com um Infeciologista colocado no Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia e com um outro no IPO do Porto. Na Região de Saúde do Centro a procura de cuidados 
ocorreu, por ordem decrescente, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, no Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga, no Centro Hospitalar de Leiria, no Centro Hospitalar Tondela-Viseu e no Centro 
Hospitalar Cova da Beira. Apenas o terceiro destes hospitais não está capacitado com Serviço de 
Doenças Infeciosas. Na Região de Saúde de LVT, os hospitais mais procurados foram o Centro 
Hospitalar de Lisboa Central, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, o Hospital Professor Dr. Fernando 
Fonseca, o Hospital Beatriz Ângelo-Loures, o Centro Hospitalar de Setúbal e o Centro Hospitalar de 
Lisboa Ocidental. Todos estes hospitais estão capacitados com Serviços de Doenças Infeciosas e a 
Região conta, ainda, com um Serviço de Doenças Infeciosas no Hospital Garcia de Orta, em Almada e, 
com dois Infeciologistas no Centro Hospitalar do Barreiro/Montijo e um no Centro Hospitalar do Oeste. Na 
Região de Saúde do Alentejo, as Doenças Infeciosas e Parasitárias motivaram o recurso, sobretudo, ao 
Hospital do Espírito Santo-Évora, à Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo e à Unidade de Saúde do 
Baixo Alentejo. Os dois primeiros hospitais dispõem, cada um, de um Infeciologista, mas não estão 
capacitados com Serviço de Doenças Infeciosas. Por fim, no sul, na Região de Saúde do Algarve, os 
doentes recorreram ao Centro Hospitalar do Algarve, o qual dispõe de Serviço de Doenças Infeciosas. 

 
 
 
Uma breve referência ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), criado pela Lei n.º 
81/2009, de 21 de Agosto com o objetivo de “instituir um sistema de vigilância em saúde pública, que 
identifica situações de risco, recolhe, atualiza, analisa e divulga os dados relativos a doenças 
transmissíveis e outros riscos em saúde pública, bem como prepara planos de contingência face a 
situações de emergência...”.Complementarmente, o Despacho n.º 5681-A-2014, de 29 de Abril, 
estabelece definições de casos para a notificação de doenças transmissíveis. 
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 “Se bem que não assumam a dimensão do passado (antes da transição epidemiológica em curso), as 
doenças transmissíveis e, em particular, as de natureza infeciosa, representam, ainda, um problema que 
não pode ser ignorado. Por isso, compreende-se a importância do reforço do diagnóstico precoce e dos 
mecanismos de resposta rápida. Umas, ocorrendo como casos esporádicos, outras formando clusters ou 
surtos, continuam a ser notificadas, agora em sistema eletrónico (SINAVE), desde 1 de janeiro de 2015.  
“O Sistema de Declaração Obrigatória de Doenças Transmissíveis e a observação dos compromissos 
com a União Europeia e internacionais (OMS no contexto do Regulamento Sanitário Internacional) 
asseguram o diagnóstico e seguimento de casos novos, a identificação dos contactos e a investigação da 
fonte infeciosa na perspetiva da aplicação de medidas de prevenção e controlo”. 
Contudo, como já vimos, as doenças de declaração obrigatória constituem uma fração muito pequena da 
Infeciologia (anexo1). 
Importa agora caracterizar as vertentes assistenciais do internamento e do ambulatório. 
O quadro 3 apresenta os dados disponíveis sobre o internamento nos Serviços de Doenças Infeciosas 
(ano de 2015), os quais merecem alguns comentários: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 3 – Internamentos em Serviços de Doenças Infeciosas 
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a) Nem todos os Hospitais/Centros Hospitalares dispõem da valência “Internamento”. Pelos valores 
residuais indicados, incluem-se neste item o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e os 
hospitais de Braga, Vila Franca de Xira, Santarém e Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. 
b) Não há informação suficiente sobre o enquadramento do “Serviço” no Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho. 
c) A taxa de ocupação apresenta valores médios bastante superiores ao desejável nos Serviços do 
Centro Hospitalar Cova da Beira e do Algarve. 
d) Não estão contemplados os recursos no IPO. 
e) As regiões autónomas da Madeira e Açores têm enquadramento próprio e circuitos de referenciação 
específicos, pelo que não estão representados no quadro. 
f) Não se pode ter em conta, apenas a casuística dos Serviços de Doenças Infeciosas, quando se 
pretende ter uma perspetiva mais abrangente da realidade da Infeciologia. A verdade da problemática 
das Doenças Infeciosas, em doentes com internamento hospitalar, só pode ser avaliada, englobando 
todos os serviços clínicos. A infeção é transversal nos cuidados de saúde e a infeção ligada à prestação 
de cuidados de saúde cabe, também, claramente, na competência do Infeciologista. 
Sem prejuízo das considerações acima expressas, o anexo 2 procura dar a visão alargada das Doenças 
Infeciosas no internamento hospitalar global. Há que sublinhar que, mesmo aqui, apenas se refere o item 
“doenças Infeciosas e parasitárias” (CID-9MC). Esta classificação é, também, muito redutora, pois deixa 
de fora, todas as infeções que são classificadas de acordo com o órgão ou sistema envolvidos. 



RRH DE INFECIOLOGIA 

23 

Outras situações, no âmbito das competências do Infeciologista, podem estar agrupadas noutras 
categorias de diagnóstico. Destas, são exemplos as infeções do SNC, a pneumonia – tanto da 
comunidade como nosocomial – e a gripe sazonal ou, eventualmente, pandémica. Endocardites, infeções 
da pele e dos tecidos moles ou as tão frequentes infeções urinárias e pielonefrites no idoso são, de igual 
modo, entidades para as quais é solicitada com frequência, a colaboração do Infeciologista, para os 
doentes internados no hospital (anexo 3). Os dados estatísticos dos três últimos anos indiciam uma 
relativa estabilidade, em relação à procura. 
Por outro lado, o ambulatório tem vindo a verificar uma evolução aparentemente discordante. 
No âmbito da Infeciologia, o ambulatório é entendido em duas vertentes, isto é consulta e hospital de dia. 
Ao número estável da solicitação de primeiras consultas, tem vindo a suceder-se um aumento marcado 
de consultas subsequentes (anexo 4). 
A outra vertente do ambulatório hospitalar, o hospital de dia, parece não ter encontrado, ainda, a sua 
forma de registo de sessões, devidamente estabilizada. As assimetrias nos registos são, ainda, muito 
marcadas, contudo, identifica-se globalmente, uma forte diminuição destes. Aparentemente, e 
conjugando o já evidenciado crescimento do número das consultas subsequentes, parece tratar-se de um 
caso de “migração” entre as duas vertentes do ambulatório. 
Quanto aos Recursos Humanos e conforme o quadro 4, o número de Infeciologistas em atividade nos 
Hospitais do SNS era de 111 (31-12-2015), a que corresponde 111,2 médicos equivalentes a tempo 
completo (ETC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 4 - Recursos humanos em Infeciologia (ETC). 
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Quanto à sua principal distribuição territorial, 36 Infeciologistas estão inseridos na Região de Saúde do 
Norte (destes, seis, estão dedicados exclusivamente a cuidados intensivos), 24 na do Centro e 43 na de 
LVT. Dos restantes, quatro estão atribuídos à Região de Saúde do Algarve e dois à do Alentejo. 
Não estão referenciados os Infeciologistas em funções nas Regiões Autónomas de Açores e Madeira. 
Dos Hospitais com Parceria Público Privada (PPP), apenas o Hospital Beatriz Ângelo dispõe de 
Infeciologia, com idoneidade formativa. O Hospital de Cascais não tem, nem está previsto ter, Unidade de 
Infeciologia e o Hospital de Braga não tem especialistas de infeciologia. Em relação a este hospital, e 
como nota adicional, refira-se que consta no documento “Estudo para a Carta Hospitalar” da autoria da 
Entidade Reguladora da Saúde (ERS), datado de 2012, a existência de Especialidade de Infeciologia, o 
que na realidade nunca aconteceu. 
Para o mesmo período e com a distribuição territorial evidenciada no quadro 4, existiam 85 médicos (85 
ETC 40h/ semana) em formação específica em Infeciologia. No quadro 5 indicam-se os Serviços de 
Doenças Infeciosas com idoneidade formativa. 
 
 
 
Quadro 5 - Serviços de Doenças Infeciosas com idoneidade formativa em 2016 
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Total CF 2016 Internos existentes 1º Ano 

ARSLVT         
C H Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria sim 12 12 1 
C H Lisboa Central   - Hosp Curry Cabral sim 11 9 2 
C H Lisboa Ocidental    Hospital Egas Moniz sim 11 9 3 
C H Setúbal - Hosp S. Bernardo - Setúbal sim 3 3 0 
Hosp Fernando da Fonseca sim 5 4 1 
Hosp Garcia d' Orta - Almada sim 5 2 1 
Hosp Beatriz Ângelo sim 4 0 1 

ARS Centro         
Centro Hospitalar e Univ de Coimbra    - CHUC sim 10 10 2 
C. H. Baixo Vouga    - Hospital Infante D. Pedro sim 2 2 0 

ARS Norte         
C H Porto   sim 12 12 2 
C H S. João sim 15 15 3 
ULS Matosinhos (Pedro Hispano) sim 4 4 0 
CF - Capacidade formativa 
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5. NECESSIDADES PREVISÍVEIS DE CUIDADOS E DE RECURSOS 

Espera-se que a Infeciologia dê uma resposta predominante a nível de Saúde Pública, de prevenção das 
infeções relacionadas com os cuidados de saúde e de ambulatório “o maior volume de casos da 
especialidade de Infeciologia tratados em ambulatório são, hoje, os infetados por VIH e por vírus das 
hepatites. Estas patologias são hoje (tendencialmente) crónicas, podendo não ser exclusivas dos 
especialistas de Infeciologia…” (doc. ERS). 

Cabe, de qualquer modo, à Infeciologia o envolvimento na Medicina do Viajante, nomeadamente, na 
prestação de cuidados de saúde antes e após as viagens. Neste âmbito, há que lembrar os fluxos 
migratórios intermitentes com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). O viajante 
regressado, que, atualmente, apresenta números residuais na procura, terá, num futuro próximo, 
tendência para o crescimento. O processo é dinâmico, com potencial necessidade de revisão frequente 
dependendo da doença (emergência, reemergência e importação), dos fluxos migratórios e comerciais, 
bem como da mobilidade global. 

É fundamental que se tenha 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 de programas de controlo da qualidade, que garantam a segurança dos doentes, 
conforme estipulado pela Direção-Geral da Saúde, é essencial havendo necessidade de assegurar a 
formação nesta área. 

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. 

É ainda essencial garantir o cumprimento e implementação das normas de orientação clínica da DGS, 
nomeadamente as que estão publicadas e a publicar de acordo com a 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 de infeciologia 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 assegurar-se também um 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.  

Em ambiente hospitalar – para além do diagnóstico, tratamento e monitorização da patologia infeciosa 
“clássica” que motiva internamento – a consultadoria no âmbito das infeções associadas aos cuidados de 
saúde e de programas de apoio à prescrição antibiótica, bem como da prevenção e da prescrição 
terapêutica na multirresistência microbiana, está inerente ao trabalho do Infeciologista. Também, é 
competência da Infeciologia o rastreio e a prevenção de doenças transmissíveis, prévio à instituição de 
qualquer terapêutica biológica, bem como o seu acompanhamento subsequente. O apoio da Infeciologia 
é cada vez mais solicitado, em qualquer programa de transplante quer de medula, quer de transplante de 
órgãos sólidos no contexto dos Centros de Referência já existentes e a criar e ainda na prevenção e no 
tratamento das infeções decorrentes da imunodepressão. 

O desenvolvimento da telemedicina no âmbito da RRH de Infeciologia é uma vertente do ambulatório a 
ser potenciada, quer entre hospitais, quer com os cuidados de saúde primários. 

O número de consultas anuais poderá ser estimado em 10/1.000 habitantes. 

O internamento hospitalar deve ter estrutura e dimensão adequadas à prevalência das doenças, à 
procura regional e à referenciação por outras unidades de menor diferenciação ou de recursos, tendo em 
atenção alguns indicadores relevantes, nomeadamente a demora média elevada (> 10 dias), as 
diferenças significativas da procura, por género (masculino> feminino) e especificidades no risco de 
transmissão (neutropenia, infeção por micobactérias, doenças víricas hemorrágicas, etc.). O número de 
internamentos anuais deverá situar-se na proporção de 0,2/1.000 habitantes. 

A taxa de ocupação esperada deve situar-se entre 75%−85%. Preconiza-se esta almofada de 
disponibilidade para fazer face a qualquer episódio epidémico inesperado. 

O número desejável de ETC médicos será de 0,015/1000 habitantes. 

Relativamente às doenças raras e graves, do tipo das doenças víricas hemorrágicas (por exemplo Ebola), 
os internamentos deveriam concentrar-se em dois serviços de infeciologia (em Lisboa e no Porto) (doc. 
ERS). Neste âmbito, cuidados em isolamento para menores de 18 anos, devem ser, de igual modo, 
concentrados em dois polos de internamento hospitalar. 
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Também, podem ter idêntica distribuição, as Unidades de Cuidados Intensivos dedicadas à Infeciologia.  

Finalmente, relembrar que os IPO devem ser capacitados com unidades de Infeciologia constituídas por 
médicos da especialidade” (doc. ERS). 

5.1. INDICADORES 
Consideram-se como indicadores básicos dos hospitais da RRH em Infeciologia (mais detalhados no 
capitulo 7- Monitorização da RRH), os seguintes: 

- Número de internamentos anuais. 

- Percentagem de reinternamentos a 30 dias, na mesma grande categoria de diagnóstico. 

- Taxa de ocupação. 

- Índice de demora média ajustada. 

- Índice de mortalidade ajustada. 

- Número de consultas anuais (externas e internas). 

- Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas. 

- Percentagem de utentes referenciados dos cuidados de saúde primários, para consulta externa, 
atendidos em tempo adequado. 

- Número de sessões de hospital de dia. 

- Número de camas com isolamento. 

- Número de ETC médicos. 

- Indicadores de qualidade Programa de Prevenção e controlo de Infeções e de Resistência aos 
Antimicrobianos (PPCIRA). 

 



RRH DE INFECIOLOGIA 

29 

5.2. ESTIMATIVA DAS NECESSIDADES DE CUIDADOS E DE RECURSOS 
A - Introdução 

Esta deve ter em consideração, simultaneamente, três realidades: 

a) O Hospital, nomeadamente a sua diferenciação técnica (quanto mais diferenciado for, mais se torna 
necessária a Infeciologia). 

b) A área geográfica (por exemplo em Trás-os-Montes não existe nenhum hospital dotado de 
Infeciologia). 

c) A população servida pelo Hospital. 

Face às necessidades globais previsíveis de Infeciologistas, num futuro próximo, é fundamental aumentar 
a formação de médicos nesta Especialidade bem como a abertura de vagas em Hospitais, que, para já, 
não dispõem desta valência. Sem prejuízo da liberdade de escolha, a oferta dos cuidados em Doenças 
Infeciosas deve estar, o mais possível, ajustada às diferenças regionais das necessidades das 
populações. A distribuição dos Infeciologistas, no País, é assimétrica e verifica-se que há carências em 
determinados Serviços e Regiões de Saúde, pelo que deverá localizar-se um Serviço de Doenças 
Infeciosas em todos os hospitais cujo grau de diferenciação, área geográfica e população servida o 
justifiquem. Dado o seu carácter transversal, a especialidade de Doenças Infeciosas deverá existir, 
também, em todos os IPO, que deverão ser capacitados com especialistas em Doenças Infeciosas, dado 
que os transplantados, neutropénicos e imunodeprimidos estão em risco elevado de desenvolverem 
Doenças Infeciosas. Por seu lado, as Doenças Infeciosas raras e emergentes deverão concentrar-se em 
hospitais de referência. 

Todos os Serviços de Doenças Infeciosas ou Unidades de Doenças Infeciosas existentes ou que se 
venham a formar deverão ser chefiados por Especialistas em Doenças Infeciosas, que aprofundem a 
parceria com a especialidade de Saúde Pública, de forma a controlar melhor as epidemias, que sejam 
capazes de colaborar com as comissões de controlo e de prevenção das infeções, de farmácia e 
terapêutica e saúde ocupacional, que apoiem os programas de transplantação e que acompanhem a 
vigilância dos doentes submetidos a terapêuticas biológicas e que tenham a iniciativa de adotar medidas 
de vigilância e de preparação, para situações de catástrofe e de bioterrorismo. O Infeciologista deve 
assegurar a consultadoria a todos os serviços hospitalares. A função docente e a investigação implicam, 
de igual modo, especialistas em número suficiente nos diferentes Serviços de Doenças Infeciosas.  
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Assim, a procura de cuidados no norte do País justifica a abertura de um Serviço (Unidade) de Doenças 
Infeciosas no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real), pois que, para além deste 
Hospital estar capacitado com um número de especialidades que lhe confira diferenciação considerável, 
em toda a província de Trás-os-Montes e Alto Douro não existe nenhum Hospital com capacidade em 
Infeciologia e também no Centro Hospitalar Gaia/ Espinho onde já existe um infeciologista. Também, é 
importante que Braga, Guimarães e Vale do Sousa estejam capacitados com especialistas em 
Infeciologia (realçando, de novo, que o Hospital de Braga está capacitado com Infeciologia e tal facto 
nunca se ter efetivado). Cada um destes hospitais deverá dispor de um número mínimo de três 
Infeciologistas. O Centro Hospitalar de S. João, o Centro Hospitalar do Porto e a Unidade Local Saúde de 
Matosinhos deverão manter os Serviços de Doenças Infeciosas. 

Na Região de Saúde do Centro defende-se uma melhor redistribuição dos Infeciologistas disponíveis 
pelos diferentes Serviços de Doenças infeciosas, com colocação de especialistas ou a criação de um 
Serviço de Doenças Infeciosas no Centro Hospitalar de Leiria e um reforço de especialistas no Centro 
Hospitalar Cova da Beira e no Centro Hospitalar Tondela-Viseu.  

Na Região de Saúde de LVT, a oferta de Serviços de Doenças Infeciosas parece insuficiente, 
defendendo-se a abertura de uma Unidade de Doenças Infeciosas no Hospital de Vila Franca de Xira e 
de mais especialistas no Centro Hospitalar do Oeste e no Centro Hospitalar Barreiro/Montijo. 

Na Região de Saúde do Alentejo é prioritária a criação de um Serviço de Doenças Infeciosas no Hospital 
do Espírito Santo-Évora, a colocação de mais especialistas na Unidade de Saúde do Norte Alentejano e 
de especialistas na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. 

Na Região de Saúde do Algarve é necessário a colocação de mais especialistas. 

Todos os IPOs (Porto, Coimbra e Lisboa) deverão dispor de uma Unidade de Doenças Infeciosas, 
chefiada por Infeciologista. 

Os Infeciologistas colocados em hospitais que não requeiram Serviço de Doenças Infeciosas deverão ser 
em número mínimo de três. 

Os Serviços de Doenças Infeciosas de Hospitais Centrais/Referência deverão dispor de um mínimo de 
oito especialistas. 
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6. CARACTERIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS DIFERENTES NÍVEIS 

6.1. DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE PATOLOGIAS, PROCEDIMENTOS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA 
ESPERADOS, POR NÍVEL 
A caracterização e a definição de diferentes níveis de prestação dos Serviços em Doenças Infeciosas, 
estão fundamentadas na capacidade física, técnica e humana das diferentes instituições do SNS e, por 
conseguinte, na especialização que cada uma pode oferecer no acompanhamento clínico, no diagnóstico 
e na terapêutica desta patologia. Para além do grau de diferenciação tecnológica, tem em conta os 
respetivos recursos multidisciplinares, no ensino e na investigação. De acordo com estes pressupostos, 
os hospitais deverão ser classificados, no âmbito da Infeciologia, em três níveis de prestação de 
cuidados, geograficamente articulados com a rede de cuidados primários e deverão criar condições de 
articulação para a prestação de cuidados de saúde com os Centros de Referência já existentes e a criar: 
a) Hospital Local; b) Hospital de Referência; c) Hospital de Elevada Diferenciação. 

a) Hospital Local – Deverá atender os doentes provenientes dos Agrupamentos de Centros de Saúde 
(ACES). Não dispõe de Serviço de Doenças infeciosas, mas tem Consulta de Doenças infeciosas e/ ou 
Unidade de Doenças infeciosas. Deverá dispor de 2 a 3 isolamentos respiratórios de barreira. O 
acompanhamento em ambulatório programado deverá ser anual e garantido por um mínimo de 3 
Infeciologistas em dedicação total, aos quais compete, também, consultadoria, no âmbito da sua 
especialidade, a todo o Hospital e ao Grupo de Coordenação Local (GCL-PPCIRA). O Hospital deverá 
estar capacitado com Serviço de Patologia Clínica, de Radiologia e, ainda, de Serviço Farmacêutico e 
Serviço Social. O Hospital Local deve estar articulado com o Hospital de Referência de maior proximidade 
e, ainda, com os serviços de tratamento da tuberculose e de dependência de drogas e álcool.  

b) Hospital de Referência – Recebe doentes provenientes da sua área de influência direta e dos 
Hospitais Locais. Dispõe de Serviço de Doenças Infeciosas, dotado de autonomia de funcionamento e 
quadro próprio, idealmente, com um mínimo de 10 camas (incluindo 3 a 4 isolamentos respiratórios de 
pressão negativa), podendo estas estar integradas em Departamento, um mínimo de 8 Infeciologistas e 
chefiado por Assistente Graduado ou Assistente Graduado Sénior. O Hospital de Referência deverá 
dispor de 1 a 2 camas de isolamento (com possibilidade de pressão negativa, positiva ou neutra) por 
cada 100 camas de adultos. O Serviço deverá dispor de Consulta de Doenças Infeciosas e de Hospital de 
Dia e de ter idoneidade formativa parcial ou total. O Hospital de Referência dispõe de Serviço de 
Urgência e Unidade de Cuidados Intensivos, bem como capacidade para a realização de endoscopias 
digestivas e de broncoscopias. O Hospital de Referência dispõe de Serviço de Radiologia, com 
capacidade para a realização de tomografia axial computadorizada (TAC) e de ressonância magnética 
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nuclear (RMN), de Serviços de Anatomia Patológica e de Patologia Clínica (apto ao diagnóstico das 
situações clínicas infeciosas e dotado de laboratório de Microbiologia) e de Serviço Farmacêutico. Deve 
dispor, também, de Serviços de Ginecologia/Obstetrícia (com Consulta de Alto Risco), Psiquiatria, 
Dermatologia, Gastrenterologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Cardiologia, Neurologia, 
Nutrição e Serviço Social. O Hospital de Referência deverá ter protocolos de colaboração/articulação com 
unidade de transplantação, hemodiálise, procriação medicamente assistida e com centro de 
referenciação para doenças emergentes. Os Infeciologistas do Hospital de Referência devem assegurar o 
apoio da Especialidade a todo o hospital e, integrar o GCL-PPCIRA e a Comissão de Farmácia e 
Terapêutica. O Hospital de Referência articula com o Hospital de Elevada Diferenciação e deverá, de 
igual forma, estar articulado com os serviços de tratamento da tuberculose e de dependência de drogas e 
álcool.  

c) Hospital de Elevada Diferenciação – Recebe doentes provenientes da sua área de influência direta e 
dos Hospitais de Referência. Deverá garantir a totalidade dos cuidados necessários ao acompanhamento 
de doentes com patologia infeciosa e ser um centro de formação pré e pós-graduada e de investigação 
científica. Deverá constituir-se, sempre que possível, como Centro Académico Clínico. O Hospital de 
Elevada Diferenciação deverá dispor de Serviço de Doenças Infeciosas com idoneidade total, idealmente, 
com um mínimo de 20 camas, podendo estas estar integradas em Departamento e um mínimo de 5 a 6 
isolamentos respiratórios dotados de adufa, filtração de ar e pressão negativa. Deverá dispor de Consulta 
Externa e de Hospital de Dia, ambos funcionando diariamente e, ainda, Consulta do Viajante e Consulta 
de Risco Infecioso. O Hospital de Elevada Diferenciação deverá dispor de Serviço de Urgência externa, 
funcionando durante 24h, e de Unidade de Cuidados Intensivos, esta dotada de 2 a 3 isolamentos 
respiratórios de pressão negativa. O Hospital de Elevada Diferenciação, no seu todo, deverá dispor de 1 
a 2 camas de isolamento (com possibilidade de pressão negativa, positiva ou neutra) por cada 100 camas 
de adultos. O Serviço de Doenças Infeciosas deverá estar dotado com um mínimo de 10 Infeciologistas e 
é chefiado por um Assistente Graduado Sénior, devendo garantir o apoio ao internamento, ao Serviço de 
Urgência externa e aos outros Serviços hospitalares durante 24 horas. Os Infeciologistas devem, ainda, 
integrar o GCL-PPCIRA e a Comissão de Farmácia e Terapêutica. Os Hospitais de Elevada Diferenciação 
deverão ter capacidade para realização de endoscopias digestivas e broncoscopias e dispor de Serviços 
de Radiologia (apto à realização de TAC e RMN), Radioterapia e Medicina Nuclear, de Anatomia 
Patológica, de Patologia Clínica (apto ao diagnóstico Microbiológico) e de Serviço Farmacêutico, 
funcionando 24 horas e durante sete dias por semana. Por outro lado, deverão dispor de Serviços de 
Ginecologia/Obstetrícia (com Consulta de Alto Risco), Pediatria, Psiquiatria, Nefrologia (com 
hemodiálise), Dermatologia, Gastrenterologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Oncologia e Hemato-
Oncologia, Pneumologia, Cardiologia, Neurologia, Nutrição e Serviço Social. Nos Hospitais de elevada 
diferenciação deverão estar disponíveis Unidades de Transplantação e Centros de Procriação 
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Medicamente Assistida e de entre eles deverão ser escolhidos os Centros de Referenciação para 
doenças emergentes, com planos de contingência para Doenças Infeciosas emergentes e para situações 
de catástrofe e de bioterrorismo. Todos os Hospitais de Elevada Diferenciação deverão estar articulados 
com os serviços de tratamento da tuberculose e de dependência de drogas e álcool e, em especial, nas 
situações de emergência em Doenças Infeciosas, com a DGS, com os Serviços Regionais de Saúde 
Pública e com os laboratórios de referência. 

Todos os Serviços de Doenças Infeciosas de Hospitais de Elevada Diferenciação deverão articular a 
prestação de cuidados de saúde com Centros de Referência existentes e a criar. 

6.2. LOCALIZAÇÃO ESPERADA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA DA ESPECIALIDADE 
Nos Hospitais de Referência e nos Hospitais de Elevada Diferenciação, o Serviço de Doenças Infeciosas 
deverá estar capacitado para apoio da especialidade ao Hospital, durante 24h, sete dias por semana, 
incluindo ao Serviço de Urgência. 

Os Serviços de Doenças Infeciosas designados como centros de referenciação para determinadas 
patologias, nomeadamente para doenças emergentes com carácter pandémico, deverão estar inseridos 
em Hospitais, que disponham de Serviço de Urgência funcionando 24 horas por dia. 
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6.3. ARQUITETURA DA RRH EM INFECIOLOGIA 
Composição e distribuição por níveis de integração e referenciação tendo por base a 
organização dos Agrupamentos dos Centros de Saúde 

Hospital de Elevada Diferenciação 
(HED) 

Hospital de Referência 
(HR) 

Hospital Local 
(HL) 

Unidades a criar 

CH Porto  ULS Matosinhos IPO Porto C H Trás-os-Montes e Alto Douro 
CH S. João  CH Baixo Vouga CH Tondela/Viseu C H Tâmega e Sousa 
CHU Coimbra H Beatriz Ângelo CH Cova Beira ULS Alto Minho 
CH Lisboa Norte  CH Setúbal HD Santarém Hospital de Braga 
CH Lisboa Central  H Garcia de Orta CH Oeste Hospital de Guimarães 
CH Lisboa Ocidental  H Fernando Fonseca CH Barreiro/Montijo CH Gaia/Espinho 
 CH Algarve ULS Norte Alentejano IPO Coimbra  
  ULS Baixo Alentejo CH Leiria 
   IPO Lisboa 
   H. Vila Franca de Xira 
   Hospital Espírito Santo - Évora 
    
    

Nota: A menos que expressamente indicado, a classificação aplica-se ao acompanhamento de doentes adultos e adolescentes.  
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 Região do Norte 
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Região do Norte 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Centro Hospitalar do Porto 
 Centro Hospitalar de S. João 

Centro Hospitalar Gaia/Espinho 

ULS Matosinhos  (Hospital Pedro Hispano) 

ACeS Douro 1 (Marão e Douro Norte) 

ACeS Cávado 2 

ACeS Alto Ave Guimarães/Vizela) 

ACeS Tâmega 1 

ACeS  Tâmega 2 

ACeS Tâmega 3 

ACeS Porto 4 (Póvoa/V.Conde)  

ACeS Cávado 3 

ACeS Porto 8 (Espinho/Gaia) 
ACeS Entre Douro e Vouga 1 

ACeS do Ave/Famalicão 

ACEeS Douro 2 (Douro Sul) 

ACeS Porto 5 (Porto Ocidental) 

ACeS Porto 6  (Porto Oriental) 

ACeS Entre Douro e Vouga 2 
ACeS Porto 3 (Maia/Valongo) 

ACeS Porto 2 (Gondomar) 

ACeS Trás-os-Montes   (Alto Tâmega e Barroso) 

ACeS Porto 7 (Gaia) 

ACeS Porto 1 (Sto Tirso/Trofa) ACeS Cávado 1 

IPO Porto 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro 

ULS Nordeste 

ULS  Alto Minho 

Hospital de Braga 

Hospital de Guimarães 
ULS ALTO MINHO 
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Região do Centro 
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Região do Centro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra  

Centro Hospitalar Baixo Vouga 

ULS Guarda 

Aces Cova da Beira Aces Baixo Vouga 
ACeS Baixo Mondego 

ACeS Pinhal Interior Norte 

ACeS Dão Lafões 

ACeS Pinhal Litoral ULS Castelo Branco 

Centro Hospitalar Tondela Viseu 
Centro Hospitalar de Leiria/Pombal  

ACeS Oeste Norte (Nazaré e Alcobaça) ARS-LVT 

Centro Hospitalar Cova da Beira 
IPO Coimbra 

ACeS  Médio-Tejo (Ourém) ARS-LVT 
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Região de Lisboa e Vale do Tejo 
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Região de Lisboa e Vale do Tejo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Centro Hospitalar Lisboa Ocidental 
 

 Centro Hospitalar Lisboa Norte 

Hospital Fernando da Fonseca 

Hospital de Santarém Centro Hospitalar do Oeste 

ACeS Lisboa Central 

ACeS Oeste Sul Cadaval Lourinhã Torres Vedras Mafra (parcial)  

ACeS Lisboa Ocidental e Oeiras 

ACeS Estuário do Tejo 

ACeS Loures Odivelas Odivelas Loures (parcial) 

ACeS Lezíria 

ACeS  Médio Tejo 

 Centro Hospitalar Lisboa Central 

Centro Hospitalar Setúbal 
Hospital Beatriz Ângelo 

Hospital Garcia da Orta 

Centro Hospitalar Barreiro Montijo 

Amadora (Alfragide) 

IPO Lisboa 

ACeS  Sintra 

ACeS Arco Ribeirinho ACeS  Lisboa Norte 
ACeS Oeste Norte ACeS Arrábida 

ACeS Cascais 

ACeS Almada Seixal 
ACeS Amadora ACeS Oeste Sul Sobral de Monte Agraço Mafra Milharado Malveira/S. Miguel  Alcainça Venda do Pinheiro/Santo Estevão  das Galés 

ACeS Loures Odivelas Loures: Moscavide/Portela Sacavém/Prior Velho 

Hospital V. Franca Xira 

ACeS Loures Odivelas Loures (parcial) S.Iria Azóia/S. João da Talha e Bobadela  
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Regiões do Alentejo e do Algarve 



RRH DE INFECIOLOGIA 

42 

Região do Alentejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACeS Alentejo Central 
 ULS do Norte Alentejano 

 ULS do Baixo Alentejo  ULS Litoral Alentejano Alcácer do Sal 

 Centro Hospitalar Lisboa Central 
 

Centro Hospitalar de Setúbal (ARS LVT) 
Hospital Espírito Santo Évora 

 ULS Litoral Alentejano Grândola Odemira Santiago de Cacém Sines  
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Região do Algarve 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACeSAlgarve I 

Central 

ACeS  Algarve III 

Sotavento 

ACeSAlgarve II 

Barlavento 

 Centro Hospitalar do Algarve 

 Centro Hospitalar Lisboa Norte 
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7. MONITORIZAÇÃO DA RRH EM INFECIOLOGIA 

Indicadores: 
Internamento Realizado Meta Ano N Taxa Execução Ano N Ano N-1 Δ (%) 

Doentes saídos      
Índice de demora média ajustada (doentes saídos)      
Dias de internamento (doentes saídos)      
Taxa de ocupação (doentes saídos)      
Lotação      
N.º de camas com internamento      
Doentes sinalizados RNCCI       
Percentagem de reinternamentos 30 dias, na mesma grande categoria diagnóstico 

     
Índice de mortalidade ajustada      
 

Consulta   
Realizado Meta Ano N Taxa Execução Ano N Ano N-1 Δ (%) 

Primeiras consultas        
Consultas subsequentes      

Total de consultas      
Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas      
Taxa de altas da consulta        
Consultas internas      
 

LEC 
Realizado Meta Ano N Taxa Execução Ano N Ano N-1 Δ (%) 

Doentes em LEC      
Tempo de resolução LEC (meses)      
Percentagem de utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta externa atendidos em tempo adequado.  

     

Taxa de doentes muito prioritários atendidos 
dentro do TMRG – CTH 
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Hospital Dia 

Realizado Meta Ano N Taxa Execução Ano N Ano N-1 Δ (%) 
N.º de sessões       
N.º de doentes      
 

Recursos Humanos Ano N Ano N-1 Δ (%) Δ (em número) Δ (%) 
N.º de Médicos Especialistas ETC     
N.º de Médicos em formação específica ETC     
 
Monitorização nas Unidades/Serviços dos Indicadores de Qualidade PPCIRA constantes no 
Despacho n.º 3844-A/2016: 
 
a) Consumo de antibióticos, medido em dose diária definida (DDD) por 1.000 doentes saídos dia 
(objetivo: redução de 10 % ao ano). 
b) Consumo de carbapenemos, medido em DDD por 1.000 doentes saídos dia (objetivo: redução de 10 % 
ao ano). 
c) Taxa de Staphylococcus aureus meticilina-resistente (MRSA) no total de Staphylococcus aureus 
isolados em amostras invasivas (sangue e líquor) (objetivo: redução de 5 % ao ano). 
d) Taxa de Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase no total de Klebsiella pneumoniae 
isoladas em amostras invasivas (objetivo: ≤ 1 %). 
e) Ausência de surto de Enterobactereaceae produtoras de carbapenemase no ano. 
f) Implementação de isolamento, rastreio de doentes com pelo menos um fator de risco de MRSA, 
conforme Norma anti-MRSA 018/2014, de 9 de dezembro de 2014, atualizada a 27 de abril de 2015, do 
PPCIRA/ DGS. 
g) Taxa de adesão ao feixe de intervenções (bundle) de prevenção de infeção de local cirúrgico, 
conforme Norma 020/2015, de 15 de dezembro de 2015, do PPCIRA/DGS (objetivo: n.º de cirurgias com 
adesão a todas as medidas do feixe/n.º total de cirurgias > 75 %). 
h) Taxa de adesão ao feixe de intervenções (bundle) de prevenção de infeção urinária associada a 
algália, conforme Norma 019/2015, de 15 de dezembro de 2015, do PPCIRA/DGS (objetivo: n.º de 
algaliações com cumprimento de todas as medidas do feixe/n.º total de algaliações > 75 %). 
i) Taxa de adesão ao primeiro momento da higiene das mãos (objetivo: > 70 %). 
j) Participação nos programas de vigilância epidemiológica de infeção relacionada com cateter, de 
pneumonia associada a ventilador, de infeção de local cirúrgico e de infeção nosocomial da corrente 
sanguínea (objetivo: cumprimento destas vigilâncias em pelo menos 9 dos 12 meses).  
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8. ANEXOS 

Anexo 1 – Direção-Geral da Saúde, Lisboa, Julho de 2015, doenças de declaração obrigatória 
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Anexo 2 – As Doenças Infeciosas e Parasitátias na perspetiva do internamento hospitalar global  
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Anexo 3 – Doenças Infecciosas e Parasitárias que devem, também, ser englobadas na competência do 
Infeciologista  
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Anexo 4 – Evolução das primeiras consultas e das consultas subsequentes em Infeciologia (2013−2015)  
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10. ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

ACSS  Administração Central do Sistema de Saúde 

ACES  Agrupamentos Centros de Saúde  

ARS  Administração Regional de Saúde 

CH Centro Hospitalar 

CTH Consulta a tempo e horas 

DDD Dose diária definida 

DGS Direção-Geral da Saúde 

EPE  Entidade Pública Empresarial 

ERS  Entidade Reguladora da Saúde 

ETC  Equivalente a tempo completo 

GCL-PPCIRA Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos  

GTRH  Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar 

HSH  Homens que têm sexo com homens  

IPO  Instituto Português de Oncologia 

LEC   Lista de espera para consulta 

LVT  Lisboa e Vale do Tejo 

MRSA  Staphylococcusaureusmeticilina-resistente 

OMS  Organização Mundial de Saúde 
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PALOP   Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

PPCIRA  Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos  

PPP  Parceria Público Privada 

RMN  Ressonância Magnética Nuclear 

RNCCI  Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados  

RR  Redes de Referenciação 

RRH  Redes de Referenciação Hospitalar 

SIGA  Sistema Integrado de Gestão do Acesso 

SINAVE  Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

SNC  Sistema Nervoso Central 

SNS  Serviço Nacional de Saúde 

TAC   Tomografia axial computadorizada 

TB  Tuberculose 

TB ER  Tuberculose extensivamente resistente 

TB MR  Tuberculose multirresistente 

TMRG  Tempo máximo de resposta garantido 

UDI  Utilizador de drogas injectáveis 

UE  União Europeia 

ULS  Unidade Local de Saúde 

UPCIRA  Unidades de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 
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VIH  Vírus da imunodeficiência humana 

WHO  World Health Organization 

 



 

 

 

 


