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1 – ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E HISTÓRICO  

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

Considerando as vertentes do acesso e a equidade em saúde, intrínsecas à prestação de cuidados no 
seio do SNS, e a necessidade de assegurar cuidados de saúde a todos os cidadãos, importa que as 
diferentes instituições hospitalares garantam a prestação de forma coordenada e articulada entre si, e 
com os restantes níveis de cuidados. Neste âmbito, as Redes de Referenciação Hospitalar (RRH) 
assumem um papel orientador e regulador das relações de complementaridade interinstitucionais, 
perspetivando-se a implementação de um modelo de prestação de cuidados de saúde centrado no 
cidadão.   

Em termos históricos, as RRH tiveram origem no Programa Operacional da Saúde – SAÚDE XXI, na 
sequência das principais recomendações do Subprograma de Saúde 1994-1999, constituindo-se, na 
altura, como o quadro de referência de suporte ao processo de reforma estrutural do setor 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 setor hospitalar português.  

No seu relatório, o GTRH defendia que na reorganização da rede hospitalar deviam ser considerados 
diversos fatores, nomeadamente: (i) critérios de qualidade clínica; (ii) proximidade geográfica; (iii) nível de 
especialização; (iv) capacidade instalada; (v) mobilidade dos recursos; (vi) procura potencial; (vii) 
acessibilidades; (viii) redes de referenciação por especialidade; (ix) equipamento pesado de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica disponível; (x) benchmarking internacional e (xi) realidade 
sócio-demográfica de cada região.  

O GTRH elencou, ainda, um conjunto de fragilidades inerentes às RRH existentes à data, 
designadamente: (i) desatualização da maioria das redes (a maioria tinha sido elaborada até 2006 e 
nunca ajustada); (ii) inexistência de um modelo único e homogéneo do documento; (iii) inexistência de 
aprovação ministerial para algumas das RHH publicadas; (iv) ausência de integração entre RRH de 
diferentes especialidades que se interpenetram; (v) inexistência de inclusão dos setores convencionados 
e privados (nos casos em que se possa aplicar), contemplando apenas o universo do SNS; (vi) falta de 
integração do conceito de Centros de Referência e (vii) indefinição quanto ao prazo de vigência das RRH. 

No primeiro Eixo Estratégico “Uma Rede Hospitalar mais Coerente”, o GTRH propôs a elaboração da 
Rede de Referenciação Hospitalar de forma estruturada e consistente e dotada de elevados níveis de 
eficiência e qualidade dos cuidados prestados. Para o efeito, e com o desígnio de redesenhar a rede 
hospitalar naqueles pressupostos, foi proposta a revisão das RRH em vigor, bem como a elaboração das 
redes inexistentes, promovendo-se uma referenciação estruturada e consistente entre os cuidados de 
saúde primários e os cuidados hospitalares (considerando toda a rede de prestação, desde os cuidados 
de primeira linha aos mais diferenciados), assegurando uma melhor rentabilização da capacidade 
instalada aos níveis físico, humano e tecnológico.      

De igual forma, o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 apresenta um conjunto de orientações, nos eixos 
estratégicos “Equidade e Acesso aos Cuidados de Saúde” e “Qualidade em Saúde”, propondo o reforço 
da articulação dos serviços de saúde mediante a reorganização dos cuidados de saúde primários, 
hospitalares e continuados integrados, cuidados pré-hospitalares, serviços de urgência, entre outros, 
consolidando uma rede de prestação de cuidados integrada e eficiente. Ademais, o Plano Nacional de 
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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, estabelecia os critérios que permitiam 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, estabelecia 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, 
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nomeadamente: “a) permitir o desenvolvimento harmónico e descentralizado dos serviços hospitalares 
envolvidos; b) eliminar duplicações e subutilização de meios humanos e técnicos, permitindo o combate 
ao desperdício; c) permitir a programação do trânsito dos utentes, garantindo a orientação correta para o 
centro indicado; d) contribuir para a melhoria global da qualidade e eficácia clínica pela concentração e 
desenvolvimento de experiência e competências; e) contribuir para a diminuição dos tempos de espera, 
evitando a concentração indevida de doentes em localizações menos adequadas; f) definir um quadro de 
responsabilização dos hospitais face à resposta esperada e contratualizada; g) permitir a programação 
estratégica de investimentos, a nível nacional, regional e local e h) integrar os Centros de Referência.” 

No sentido de dar cumprimento ao disposto na portaria supramencionada, o Despacho n.º 10871/2014, 
de 18 de agosto, veio determinar os responsáveis pela elaboração e/ou revisão das RRH. Com efeito, o 
processo iniciou-se com a elaboração das seguintes RRH: Oncologia Médica, Radioterapia e 
Hematologia Clínica; Cardiologia; Pneumologia; Infeção pelo VIH e SIDA; Saúde Mental e Psiquiatria; e 
Saúde Materna e Infantil, incluindo Cirurgia Pediátrica. Posteriormente, o Despacho n.º 6769-A/2015, de 
15 de junho, veio designar os responsáveis pela elaboração ou revisão das RRH de Anatomia 
Patológica, Anestesiologia, Cirurgia Cardiotorácica, Cirurgia Geral, Gastrenterologia, Hepatologia, 
Medicina Física e de Reabilitação, Medicina Intensiva, Medicina Nuclear, Nefrologia, Oftalmologia, 
Ortopedia, Patologia Clínica, Neurorradiologia, Radiologia, Reumatologia e Urologia. 

Também o XXI Governo Constitucional, no seu programa para a saúde, preconiza a redução das 
desigualdades entre os cidadãos no que respeita ao acesso à prestação de cuidados, bem como o 
reforço do papel do cidadão no SNS. Ora, a capacitação do cidadão pressupõe a disponibilização de 
informação relevante para a sua tomada de decisão, por forma a optar pela 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, Imuno-hemoterapia, Infeciologia, Medicina Interna, Neurocirurgia, Neurologia, 
Otorrinolaringologia e Psiquiatria da Infância e da Adolescência. 

No caso particular da Otorrinolaringologia, a RRH atual não está muito desatualizada pois são poucas as 
alterações que a rede hospitalar sofreu desde 2008. No entanto, há que atualizar dados e corrigir alguns 
problemas que urge resolver. A capacidade assistencial nesta especialidade, continua territorialmente 
muito desequilibrada, com nítido prejuízo para as populações do interior do território Nacional. Existem 
vários Serviços de ORL, com quadros médicos manifestamente exíguos para as necessidades de apoio 
assistencial da sua população. O serviço de rotina e em situações de urgência deve preferencialmente 
ser assegurado pelas unidades Hospitalares individualmente ou num esquema de colaboração, 
constituindo unidades Metropolitanas ou Regionais que reunindo meios consigam prestar o apoio 
necessário a essa populações. Este conceito organizacional, está já implementado nas áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto, com as Urgência Metropolitanas. Os bons resultados operacionais 
deste esquema assistencial em situações de urgência, aconselham a sua replicação a todo o território 
Nacional.  
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2 – ÂMBITO DA OTORRINOLARINGOLOGIA  

A Otorrinolaringologia – Cirurgia da Cabeça e Pescoço é a especialidade que trata as alterações 
funcionais e doenças, traumatismos, malformações e outras patologias do ouvido, osso temporal e base 
lateral do crânio, nariz, cavidades peri nasais e base anterior do crânio, cavidade oral, faringe, laringe, 
traqueia, esófago, cabeça, pescoço, tiroide, glândulas salivares e lacrimais e estruturas adjacentes, em 
crianças e adultos. Também inclui o estudo e tratamento das patologias que afetam o órgão cocleo-
vestibular, o olfato e gosto e as disfunções dos nervos cranianos; bem como a comunicação humana no 
que diz respeito às patologias e perturbações da fala, linguagem e voz. Algumas das condições 
diagnosticadas por Otorrinolaringologistas, quando localizadas em áreas adjacentes poderão ser tratadas 
em colaboração estreita com os especialistas nessas áreas (Definição in log book da UEMS) 

História da Otorrinolaringologia em Portugal 

O nascimento da Otorrinolaringologia como especialidade independente insere-se nos movimentos de 
fragmentação da Cirurgia Geral. As primeiras publicações nacionais relacionadas com a esfera da 
Otorrinolaringologia foram feitas por cirurgiões gerais: João Curvo Semedo “Observações Médicas 
Doutrinais de Cem Casos Gravíssimos”, Antero Gomes Lourenço em cujo tratado de cirurgia geral faz 
referência ao tratamento das feridas da cabeça, incluindo as do nariz, pescoço e orelhas, e Manuel 
Pereira Franco numa dissertação sobre “Os diferentes métodos e principais processos de praticar a 
rinoplastia, preferindo-se o método indiano”.  

Os introdutores da Otorrinolaringologia em Portugal, no séc. XIX, pertenceram todos ao H. de São José. 
Estes ilustres médicos foram Gregório Rodrigues Fernandes, Francisco Avelino Monteiro considerado o 
primeiro especialista nacional, e Manuel Diogo de Valladares.  

O desenvolvimento da Otorrinolaringologia a nível internacional como especialidade autónoma tem 
paralelo em Portugal com o aparecimento de consultas nos hospitais da altura: H. Dona Estefânia em 
1892, no Porto em 1909, Hospital de São José em 1906, Hospital da Marinha em 1920 e Hospitais da 
Universidade de Coimbra em 1939. Também no ensino pré-graduado a especialidade se autonomiza, 
surgindo como disciplina independente. 
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3 – EPIDEMIOLOGIA DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS MAIS FREQUENTES 

1. Ouvido 

Patologia do ouvido externo 

Nesta área, destacam-se a patologia dermatológica, os quadros inflamatórios, a patologia congénita e as 
patologias neoplásicas. 

As malformações congénitas do pavilhão auricular (1 caso em cada 10 000 recém-nascidos) podem estar 
associadas a malformações do canal auditivo externo e ouvido médio podendo ser unilaterais ( 4:1) ou 
bilaterais, assumem uma grande importância para o indivíduo, relacionada com os problemas estéticos e 
auditivos que acarretam. A gravidade deste problema é variável de acordo com a complexidade da 
malformação. 

A otite externa aguda, parece atingir uma frequência de 4/1000, sendo importante o acompanhamento e 
tratamento cuidados de forma a evitar complicações como celulites e pericondrites. A otite externa 
maligna, mais frequente em indivíduos imunodeprimidos, e caracterizada por uma agressividade invulgar, 
destaca-se pela morbilidade e mortalidade que lhe estão associadas. 

O carcinoma epidermóide do pavilhão auricular representa cerca de 5% de todos os carcinomas da pele. 
É uma patologia, que em conjunto com os carcinomas basocelulares e os melanomas, se assumem como 
as patologias neoplásicas malignas mais frequentes do pavilhão auricular e canal auditivo externo, 
exigindo um diagnóstico e tratamento cirúrgico precoces tendo em vista um prognóstico mais favorável. 

Patologia do ouvido médio 

A patologia do ouvido médio é uma das que mais exige um envolvimento atento do Otorrinolaringologista.  

Devem-se então destacar os quadros inflamatórios agudos e crónicos e suas complicações e a 
otosclerose, como as patologias mais frequentes num ambiente de consulta de especialidade hospitalar. 

A Otite Média Aguda é a segunda doença mais comum na criança, pelo que representa uma das causas 
mais frequentes de consulta médica nesta faixa etária. No estudo denominado Greater Boston Otitis 
Media Study é referido que desde o nascimento até aos 7 anos de idade 93% das crianças terão pelo 
menos 1 episódio de otite média aguda. A recorrência deste quadro, o que ocorre com alguma 
frequência, obriga a um acompanhamento cuidado, podendo inclusive exigir intervenção cirúrgica. 
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A Otite média crónica com efusão, também mais frequente na infância, é condicionada por vários 
mecanismos, nos quais podemos incluir fatores imunológicos, alérgicos e referentes à função da trompa 
de Eustáquio, condiciona com frequência hipoacúsia, exigindo por isso mesmo, acompanhamento 
adequado e por vezes tratamento cirúrgico. É também importante o diagnóstico diferencial com 
neoformações da nasofaringe. 

Uma entidade patológica que apresenta uma prevalência elevada na consulta externa de ORL é a otite 
média crónica, quer simples, quer associada ao colesteatoma (6 a 12/100000). Estas são situações que 
na sua grande maioria exigem um tratamento cirúrgico (aticotomia ou mastoidectomia) de forma a obter 
um ouvido limpo, seco e seguro. Pelo risco de recorrência exigem também um acompanhamento 
periódico e a longo prazo. 

A importância do reconhecimento e tratamento das doenças inflamatórias do ouvido médio visa não só o 
tratamento das mesmas, com otimização funcional, mas também o evitar as complicações que lhes estão 
associadas, como é o caso da otomastoidite, petrosite, paralisia facial periférica, fístulas labirínticas, 
labirintite, trombose do seio lateral, meningite, abcessos subperiósteo, epidural, subdural ou cerebral. 
Estes quadros, quase sem exceção, exigem um tratamento cirúrgico do ouvido afetado. 

Outra das patologias prevalentes numa consulta de especialidade de ORL é a otosclerose, que apresenta 
uma prevalência de cerca de 1%. A hipoacúsia de transmissão a ela associada, em situações em que o 
estado geral do doente o permite, deve ser corrigida cirurgicamente pela realização de uma 
estapedotomia ou estapedectomia. 

Patologia do ouvido interno 

Em 2002/03, no Reino Unido, 19% dos homens e 13% das mulheres referiram diminuição da acuidade 
auditiva e 23% dos homens e 17% das mulheres com idade superior a 75 anos usavam prótese auditiva. 
(General Househodl Survey, Living in Britain 2002. National Statistics Website). É por este e outros 
motivos que a hipoacúsia congénita ou adquirida, nomeadamente a relacionada com a idade – 
Presbiacúsia – é uma das patologias que com maior frequência requer a atenção do 
Otorrinolaringologista, pelas dificuldades funcionais e sociais que acarreta, sendo muitas vezes resolvida 
com a adaptação de uma prótese auditiva. 

Os quadros de síndrome vertiginoso ou desequilíbrio são também entidades patológicas prevalentes e 
altamente incapacitantes. Quadros clínicos como a Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB) (10 a 
100 casos por 100.000 indivíduos/ano), a Doença de Menière (10 a 150 casos por 100.000 
indivíduos/ano) ou Neuronite Vestibular, entre outras, justificam um acompanhamento cuidado na 
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consulta externa de Otorrinolaringologia. O diagnóstico diferencial com patologias do sistema nervoso 
central, com recurso a exames de exploração vestibular e de imagem é essencial, tendo em vista o 
melhor tratamento do doente muitas vezes recorrendo a exercícios e procedimentos de reabilitação 
vestibular. 

A hipoacúsia infantil, congénita ou adquirida no período neonatal tem uma provável incidência de 2 a 4 
por cada 1 000 nascimentos, sendo que em crianças de risco esta incidência poderá atingir 1 a 2 por 
cada 100 recém-nascidos (Joint Commitee on Infant Hearing). O estado da arte, segundo a 
recomendação de organismos internacionais é o estabelecimento de programas de rastreio, diagnóstico e 
reabilitação precoce, com início antes da alta da maternidade, alocando a estes programas recursos 
técnicos e humanos adequados com vista à plena integração escolar e social da criança portadora de 
deficit auditivo. 

2. Cavidade oral, orofaringe e nasofaringe 

Patologia do anel de Waldeyer e neoplasias da orofaringe 

Claramente uma das patologias mais frequentes em Otorrinolaringologia, as alterações do anel de 
Waldeyer, principalmente na criança, requer uma atenção especial. Este tecido linfóide, que normalmente 
se encontra mais atividade dos 4 e os 10 anos, é causa frequente de quadros respiratórios obstrutivos 
(hipertrofia adenoideia e/ou amigdalina), infecciosos (adenoamigdalites de repetição (11.7-12.1%)  
ou de quadros clínicos associados a estruturas adjacentes (otite média aguda recorrente, otite média 
crónica com efusão). Estes quadros justificam muitas vezes tratamento cirúrgico, recorrendo à 
adenoidectomia e/ou amigdalectomia, sendo estes dos procedimentos mais frequentemente realizados 
em toda a prática cirúrgica da especialidade. Estas situações podem complicar-se, no caso de tratamento 
incorreto ou não atempado, por quadros de morbilidade e mortalidade elevados como são as infeções 
dos espaços parafaríngeos ou laterofaríngeos, em que um tratamento em regime de internamento, por 
vezes associado a uma intervenção cirúrgica de urgência é necessário. 

Devem ser tidas também em atenção alterações neoplásicas locoregionais com é o caso das doenças 
linfoproliferativas e carcinomas espinocelulares de estruturas como as amígdalas palatinas. 

Fenda palatina e lábio leporino 

Estas patologias congénitas, cuja incidência ronda os 1/1000 (e.medicine), são situações por vezes 
altamente desfigurantes, associadas a outras malformações da linha média da face (nasais) mas cuja 
correção cirúrgica precoce, segundo calendário pré-definido, permite uma melhoria clara do quadro 
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requerendo, por esse motivo, uma intervenção atempada. O tratamento desta patologia exige abordagem 
da criança por equipas multidisciplinares (estomatologistas, ortodontistas, terapeutas da fala, cirurgiões 
pediátricos, cirurgiões maxilo-faciais e cirurgiões plásticos).  

Doenças benignas e malignas da cavidade oral e nasofaringe 

As neoplasias da cavidade oral incluem várias localizações, tais como o lábio, língua, mucosa bucal, 
pavimento da boca, palato, região alveolar, e trígono retromolar. Estas têm uma incidência anual 
aproximada de 30.000 neoplasias malignas por ano, sendo responsável por cerca de 4800 mortes /ano. 
O diagnóstico precoce é a melhor forma de melhorar este prognóstico sombrio. O tratamento passa 
frequentemente pela exérese cirúrgica das lesões, frequentemente associada à radioterapia, apesar das 
taxas de sobrevida serem baixas. 

Todos os anos, nos Estados Unidos da América há cerca de 11000 casos de carcinoma da nasofaringe. 
São situações frequentemente associadas a alterações genéticas e víricas (Epstein-Barr) com um certo 
predomínio nas idades jovens. O seu tratamento passa fundamentalmente pelo recurso à radioterapia e 
quimioterapia, apresentando um bom prognóstico. 

3. Nariz 

A complexidade anatómica das estruturas nasossinusais, associada à multiplicidade e elevada frequência 
de patologias que podem afetar estas estruturas bem como a complexidade do tratamento médico e em 
particular cirúrgico, apenas salientam a importância da rinologia no espectro da otorrinolaringologia e 
desta no contexto médico geral. 

Patologia olfativa 

O sentido do olfato determina o sabor e a palatabilidade da comida e da bebida. Conjuntamente com o 
trigémio permite a avaliação dos químicos inalados, incluindo as substâncias perigosas como o gás 
natural e o fumo e as substâncias odoríferas do dia-a-dia. A anosmia e a hiposmia afetam 
aproximadamente 1% da população com menos de 60 anos. Cerca de metade da população com mais 
de 60 anos refere disfunção olfativa. O doente com disfunção olfativa apresenta uma importante 
diminuição da sua qualidade de vida, sendo necessário o diagnóstico e o tratamento da causa subjacente 
às queixas, quando possível. 
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Patologia inflamatória e as suas complicações 

A rinite é definida como um processo inflamatório que afeta a mucosa nasal. A rinite não alérgica 
aumenta de incidência com a idade da pessoa. A etiologia é variável: rinite vasomotora, ocupacional, 
medicamentosa e vírica, só para salientar as causas mais comuns. A rinite alérgica, uma das patologias 
alérgicas mais comuns, afeta 21.5% da população portuguesa. Os custos económicos desta doença, 
tanto diretos como indiretos são consideráveis. Os custos diretos derivam sobretudo das prescrições 
medicamentosas e os indiretos estão relacionados com o absentismo escolar e do trabalho.  

Em média, 8,4% da população vai apresentar um quadro clínico de rinossinusite aguda por ano, 
colocando esta patologia no quinto lugar dos diagnósticos mais comuns na prescrição de antibióticos. Em 
2002 foi responsável por 9% e 21% dos antibióticos prescritos na idade pediátrica e nos adultos, 
respetivamente. Surge num quadro de infeção bacteriana dos seios perinasais, que na maioria dos casos 
e após a instituição de medicação, resolve com a regularização da mucosa nasossinusal. 
Ocasionalmente pode evoluir para a rinossinusite crónica (polipóide ou não) ou complicar-se com 
envolvimento orbitário, cerebral ou ósseo.  

A escassez de dados epidemiológicos na rinossinusite crónica contrasta com a abundante informação 
microbiológica, diagnóstica e de tratamento para esta condição. A heterogeneidade da doença e a 
imprecisão diagnóstica (devido ao elevado grau de especialização das técnicas diagnósticas, 
nomeadamente a endoscopia nasal) conduz a que os valores de prevalência sejam meramente 
especulativos. No entanto, estima-se que 15,5% da população sofra de patologia rinossinusal crónica, 
colocando-a em segundo lugar entre as doenças crónicas.  

As neoplasias dos seios perinasais, apesar de raras, são um diagnóstico diferencial rinológico a ter 
presente. Têm uma frequência de 1/200.000, sendo responsáveis por 3% das neoplasias da cabeça e 
pescoço e por 0,5% do total de neoplasias. A sua abordagem cirúrgica envolve na maior parte das vezes 
equipas multidisciplinares (otorrinolaringologistas e neurocirurgiões), especialmente treinadas e 
vocacionadas para estas patologias. 

Epistaxis 

Na patologia nasossinusal é importante referir, tanto pela sua frequência, como pelo receio que incute no 
doente e também pelo seu possível significado clínico as hemorragias nasais (epistaxis). A incidência de 
um episódio durante a vida é de 60%, com apenas 10% dos casos a necessitarem de cuidados médicos 
especializados. 
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Fraturas nasais 

A proeminência e a estrutura delicada do nariz torna-o vulnerável a um largo espectro de traumatismos. 
São os ossos da face mais frequentemente fraturados, necessitando muitas vezes do recurso à cirurgia, 
através de reduções fechadas ou abertas, para a sua correção estética e funcional. 

As malformações nasais, que incluem os quistos dermóides, os encefalocelos  e os gliomas são raras, 
ocorrendo uma em 20000-40000 nados-vivos. Existem malformações nasais associadas a 
fissuras/fendas da linha média (palato e lábio). A atrésia (com imperfuração) choanal (1 em cada 5.000 ou 
8.000 recém-nascidos) unilateral (65 a 75%) ou bilateral, pode ser uma situação de risco de vida do 
recém-nascido, necessitando de entubação urgente no período peri-natal (quando bilateral) e correção 
cirúrgica urgente ou diferida (quando unilateral). Na maioria dos casos bilaterais, existem habitualmente 
outras malformações associadas (CHARGE). 

4. Laringe 

A patologia laríngea engloba uma variedade de doenças que podem acarretar morbilidade significativa. A 
dificuldade de acesso das estruturas laríngeas ao não especialista, torna a otorrinolaringologia a 
especialidade de excelência para a correta avaliação e orientação dos doentes com estas patologias. 

Patologia malformativa, congénita ou adquirida 

A patologia congénita mais frequente é a laringomalácea, cuja gravidade é variável, desde as formas 
mais ligeiras e auto-limitadas, até às formas mais graves que poderão comprometer o desenvolvimento 
da criança e ser causa de dispneia grave. Dentro das malformações adquiridas a mais frequente, muitas 
vezes relacionadas com a prematuridade, é a estenose subglótica, de gravidade variável. As restantes 
patologias congénitas, fendas, hemangiomas, palmuras, necessitam tratamento médico e cirúrgico em 
centros especializados. 

Lesões laríngeas benignas 

As desordens benignas das cordas vocais (nódulos, pólipos, hematoma, quistos cordais e sulcos) têm 
como etiologia predominante o abuso vocal. São doenças comuns e cerca de 50% dos doentes com 
queixas fonatórias apresentam estas lesões benignas. O diagnóstico, através dos meios de diagnóstico 
dos quais se salienta a video-estroboscopia, permite a correta orientação do doente. 

A papilomatose laríngea, cada vez mais rara, com o seu carácter progressivo pode ser causa de dispneia 
alta, pondo em causa a vida do doente. Torna-se assim imperativo que os centros otorrinolaringológicos 
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possam fazer o diagnóstico diferencial entre as várias patologias laríngeas atempadamente, estando 
dotados de material endoscópico adequado.  

Lesões laríngeas malignas 

Na avaliação do doente com queixas fonatórias, as lesões laríngeas malignas são um diagnóstico 
diferencial importante. A taxa de incidência das lesões malignas laríngeas é de 3,6% e das lesões 
malignas hipofaríngeas de 0,7%. A quimioterapia, a radioterapia e as múltiplas técnicas cirúrgicas são as 
armas terapêuticas disponíveis, permitindo uma taxa de sobrevida de 50%. 

Patologia inflamatória e infeciosa 

Da patologia inflamatória/infeciosa, destaca-se a laringite aguda e a epiglotite, devido ao risco de 
compromisso das vias aéreas. A primeira é dos quadros clínicos mais frequentes, embora os valores 
exatos da sua frequência sejam desconhecidos, pois grande parte dos doentes não procuram cuidados 
médicos, adotando medidas terapêuticas conservadoras. A incidência da epiglotite é de 1/100.000, 
tornando-a numa patologia relativamente rara, embora apresente uma taxa de mortalidade no adulto de 
7% e na criança de 1%. Estes valores refletem o elevado risco de obstrução aguda das vias aéreas 
superiores. 

5. Pescoço 

Tumefações cervicais 

As massas cervicais podem ser subdivididas em congénitas (predominantemente anomalias das fendas 
branquiais, quistos do canal tireoglosso), inflamatórias (linfadenopatias reactivas víricas ou bacterianas, 
ou granulomatosas), ou neoplásicas (metastáticas, linfomatosas, paragangliomas, tiroideias). São 
alterações essencialmente cirúrgicas, abordadas frequentemente pela especialidade de ORL e cirurgia da 
cabeça e pescoço.  

Infeções cervicais 

São situações frequentes e potencialmente graves devido à continuidade dos espaços cervicais em que 
ocorrem, correndo assim o risco de extensão para espaços nobres como o mediastino e que usualmente 
requerem uma abordagem cirúrgica de urgência associada a uma antibioterapia parentérica em regime 
de internamento. 
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Patologia tiróideia 

Em Portugal, a abordagem cirúrgica da patologia tiroideia, nomeadamente a nodular (prevalência de 4% 
nos EUA) e a neoplásica não está bem definida. Mais frequentemente, estas situações patológicas são 
abordadas no âmbito da especialidade de Cirurgia Geral. Há, no entanto, diversos serviços de 
Otorrinolaringologia que estão também envolvidos na abordagem e tratamento da patologia tiroideia.   

Glândulas salivares 

A patologia salivar não tumoral engloba as doenças inflamatórias e infeciosas as sialolitíases, as 
anomalias funcionais e anomalias de origem traumática, as sialoadenoses e as malformações. 

Os tumores das glândulas salivares atingem 5% de todos os tumores da cabeça e pescoço (não incluindo 
os tumores cutâneos), com uma incidência de 1 a 3 casos por 100.0000 habitantes. O tumor benigno 
mais frequente é o Adenoma Pleomorfo com 52 % dos casos. Nos Estados Unidos a casuística 
apresentada para tumores malignos primários das glândulas salivares é de 0,9/100.000 habitantes. 
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4 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO NACIONAL ATUAL  

A SITUAÇÃO DA ESPECIALIDADE EM PORTUGAL 

A população Portuguesa em 13 de Novembro de 2016 é de 10.313.225 habitantes (fonte: Pordata). 
Existindo nesta data 287 médicos especialistas nos Hospitais do SNS, o rácio nacional nesta 
especialidade para a rede do SNS é de 1 médico para 35.934 habitantes. No entanto, constatam-se 
assimetrias regionais, que devem ser corrigidas, a bem da equidade e coerência assistencial que deve 
presidir a organização de uma rede nacional de prestação de cuidados médicos. 

A. Médicos Especialistas Hospitalares 
Nos quadros seguintes, estão expressos dados sobre o número de especialistas de Otorrinolaringologia 
que compõem os Serviços Hospitalares de Otorrinolaringologia do SNS, bem como o rácio atual de 
médicos Otorrinolaringologista por habitante, em cada uma das regiões de saúde. 
 
Médicos Especialistas Hospitalares 

Quadro 1- Fonte: ACSS 
 
 
Demografia  
No quadro seguinte demonstra-se a distribuição etária, o número de médicos internos e especialistas nas 
diferentes regiões do País. 
 
 
 
 
 
 

TOTAL Norte Centro Lisboa - LVT Alentejo Algarve 
287 113 45 117 5 7 

      
REGIAO Norte Centro Lisboa - LVT Alentejo Algarve 

POPULAÇÃO 3.682.370 1.846.954 3.557.422 509.849 451.006 
RACIO Med.ORL/HAB. 1/32.587 1/41.043 1/30.405 1/101.970 1/64.429 
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Administração Regional de Saúde 
Médicos (N.º) 

2016 
Internos Internos Total 

Especialistas Médicos Total 
Total Geral 0-29 30-39 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ 

ARS do Norte 28 17 45 31 28 37 15 2 113 158 
ARS do Centro 8 11 19 10 6 17 7 5 45 64 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo 28 19 47 27 28 41 18 3 117 164 
ARS do Alentejo 1 2 3 1 1 1 2 0 5 8 
ARS do Algarve 1 1 2 3 1 2 1 0 7 9 
Total Geral 66 50 116 72 64 98 43 10 287 403 

Quadro 2 -Fonte: ACSS 

Da análise da realidade atual, presente nos quadros anteriores, realça-se a necessidade de dotar as 
unidades de saúde da região do Algarve e do Alentejo com mais médicos especialistas para que o rácio 
Medico /Habitante, se equilibre comparativamente às restantes regiões do País. Também no que se 
refere à distribuição etária, sublinha-se a provável saída nos próximos 5 anos de 53 médicos 
especialistas que atingirão a idade da reforma. 

A taxa de reposição, com a entrada no SNS de novos especialistas, está assegurada com o número de 
médicos internos existentes, pelo que não se anteveem situações de rotura nos quadros médicos desta 
especialidade, havendo também recursos para dotar com médicos especialistas as unidades e as regiões 
mais carenciadas. 

B. Formação  
A formação em Otorrinolaringologia é assegurada em 16 centros nos Serviços de Otorrinolaringologia dos 
seguintes hospitais: 
 
Zona Norte  
Centro Hospitalar de S João  
Centro Hospitalar do Porto 
Centro Hospitalar de VN Gaia /Espinho 
ULS de Matosinhos 
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães 
Hospital de Braga 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga 
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Zona Centro  
Centro Hospitalar Tondela Viseu 
Centro Hospitalar e Universidade de Coimbra 
Zona Sul 
Centro Hospitalar de Lisboa Norte 
Centro Hospitalar de Lisboa Central 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 
Hospital Garcia de Orta 
Hospital Fernandes da Fonseca 
Hospital Cuf Infante Santo 
Hospital Cuf Descobertas 
 
Os Institutos de Oncologia de Lisboa, Porto e Coimbra, colaboram ativamente na formação médica 
ministrando estágios complementares a formação geral na área da oncologia de ORL e Cirurgia da 
Cabeça e Pescoço. 
A formação em Otorrinolaringologia, está assegurada com qualidade, devendo manter-se constante o 
número atual de entrada anual de médicos internos (14 a 17 novos médicos internos). Desta forma, a 
reposição médica encontra-se acautelada. A sobrepopulação de médicos especialistas, acontecerá no 
futuro, se os números atuais forem ultrapassados. Esta situação, deverá ser evitada a todo o custo, pois a 
acontecer, desequilibrará todo este processo de renovação, acarretando enormes prejuízos sociais.  
Estão já aprovados os Critérios de Idoneidade e Capacidade Formativa para os Serviços de ORL, que se 
anexam, (anexo I) e onde são definidas as condições que os Serviços de Otorrinolaringologia devem 
cumprir para serem considerados Serviços formadores. 
 
Entradas no Internato Médico de Otorrinolaringologia 

Quadro 3 
 
 
 
 
 

Especialidade 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

COLOC. % (C/V) COLOC. % (C/V) COLOC. % (C/V) COLOC. % (C/V) COLOC. % (C/V) COLOC. % (C/V) COLOC. % (C/V) COLOC. % (C/V) 
 Otorrinolaringologia  14 100 22 100 30 100 15 100 19 100 19 100 22 100 23 100 
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Saídas de Recém-Especialistas de Otorrinolaringologia 

Quadro 4- Fonte: SPMS. Plataforma GTAMI (Gestão da Avaliação do Internato Médico) 
 
 

C. Atividade Assistencial 
 
A atividade assistencial em Otorrinolaringologia, compreende o atendimento na consulta externa, a 
realização de procedimentos cirúrgicos com internamento ou em regime de ambulatório, a resposta 
assistencial a situações de Urgência e a realização de exames complementares de diagnóstico, que 
obrigam à existência de técnicos superiores de audiologia e terapia da fala no quadro dos Serviços de 
ORL.  
Nos seguintes quadros, demonstra-se a atividade assistencial no último triénio nas áreas cirúrgica, do 
internamento e da consulta externa.  
 
Consulta Externa 
Nos quadros seguintes, apresenta-se a atividade na consulta externa desenvolvida pelos serviços 
hospitalares: 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 

    Especialidade 
Nº de médicos Recém-Especialistas 

Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(1.ª Época) 2016 

(2.ª Época) 
 Otorrinolaringologia  10 12 13 12 18 14 14 5 98 

Consultas de Otorrinolaringologia 
Administração Regional de Saúde  Total 

2013 2014 2015 
ARS do Norte 184.416 186.949 188.756 
ARS do Centro 87.423 89.321 89.107 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo 193.987 182.468 188.300 
ARS do Alentejo 14.308 15.862 14.686 
ARS do Algarve 13.961 14.579 13.568 
Total Geral 494.095 489.179 494.417 
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Consultas de Otorrinolaringologia 
Administração Regional de Saúde / Instituição Hospitalar 

Total 
2013 2014 2015 

ARS do Norte 184.416 186.949 188.756 
 Centro Hospitalar de São João, E.P.E.  17.698 20.229 21.872 
 Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães  9.735 9.600 0 
 Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E.  9.765 8.248 8.402 
 Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.  24.235 24.547 25.680 
 Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, E.P.E.  14.529 14.754 16.836 
 Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E.  10.282 10.691 10.660 
 Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.  13.169 13.838 12.740 
 Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E.  22.651 22.861 21.019 
 Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães, E.P.E.  0 0 9.567 
 Hospital de Braga, P.P.P.  17.657 19.289 19.601 
 Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos  4.606 4.248 3.604 
 IPO do Porto, E.P.E.  5.327 5.214 5.493 
 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.  16.448 16.465 17.716 
 Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.  12.610 11.370 10.211 
 Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E.  5.704 5.595 5.355 

                
 

Consultas de Otorrinolaringologia 
Administração Regional de Saúde / Instituição Hospitalar 

Total 
2013 2014 2015 

ARS do Centro 87.423 89.321 89.107 
 Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.  0 0 528 
 Centro Hospitalar de Leiria E.P.E.  7.039 6.085 4.363 
 Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E.  5.665 7.741 9.114 
 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.  36.990 37.190 33.931 
 Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.  9.838 11.135 11.410 
 Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede  511 385 400 
 Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E.  3.928 4.083 4.418 
 Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar  3.213 3.446 3.491 
 Hospital José Luciano de Castro - Anadia  1.645 1.585 2.577 
 IPO de Coimbra, E.P.E.  6.740 7.140 6.959 
 Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.  6.584 5.596 6.409 
 Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E.  5.270 4.935 5.507 
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Consultas de Otorrinolaringologia 
Administração Regional de Saúde / Instituição Hospitalar 

Total 
2013 2014 2015 

ARS do Alentejo 14.308 15.862 14.686 
 Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora  5.640 7.122 6.064 
 Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E.  3.557 3.047 3.016 
 Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E.  3.439 3.438 2.904 
 Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.  1.672 2.255 2.702 
ARS do Algarve 13.961 14.579 13.568 
 Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.  13.961 14.579 13.568 
Quadro 5: Fonte: ACSS 

 
Atividade Cirúrgica 
Nos quadros seguintes, apresenta-se a atividade cirúrgica desenvolvida nas diferentes ARS e pelos 
serviços hospitalares: 
 
 

Consultas de Otorrinolaringologia 
Administração Regional de Saúde / Instituição Hospitalar 

Total 
2013 2014 2015 

ARS de Lisboa e Vale do Tejo 193.987 182.468 188.300 
 Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E.P.E.  8.046 7.783 7.553 
 Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  26.241 24.269 22.349 
 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.  28.494 23.790 24.714 
 Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.  3.491 2.452 3.381 
 Centro Hospitalar do Oeste  10.475 10.612 10.650 
 Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.  36.854 31.275 31.239 
 Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E.  5.513 5.543 6.249 
 Hospital Beatriz Ângelo - Loures, P.P.P.  17.491 19.274 23.173 
 Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, P.P.P.  6.335 6.461 6.456 
 Hospital de Vila Franca de Xira, P.P.P.  7.724 8.483 10.428 
 Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.  6.820 6.019 5.090 
 Hospital Garcia de Orta, E.P.E. - Almada  13.268 13.368 13.046 
 Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E.  15.090 14.587 15.515 
 IPO de Lisboa, E.P.E.  8.145 8.552 8.457 
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Indicadores da Atividade de Cirurgia Programada de Otorrinolaringologia 
Administração Regional de Saúde LIC Operados 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
ARS do Norte 5.110 6.056 6.625 13.833 13.329 13.040 
ARS do Centro 2.959 3.188 3.247 4.335 4.222 4.299 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo 4.959 4.519 5.156 11.062 10.754 10.812 
ARS do Alentejo 374 497 435 745 590 461 
ARS do Algarve 519 544 448 801 772 788 
Total Geral 13.921 14.804 15.911 30.776 29.667 29.400 

Instituição Hospitalar LIC Operados 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ARS do Norte 5.110 6.056 6.625 13.833 13.329 13.040 
Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 240 563 972 1.566 1.549 1.618 
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães 327 247 - 760 719 - 
Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. 249 357 448 944 758 702 
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 827 839 861 1.823 1.841 1.826 
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, E.P.E. 273 483 619 1.201 1.074 1.200 
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E. 497 523 540 835 702 757 
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. 362 429 495 687 687 577 
Hospital de Braga, P.P.P. 427 472 499 1.017 1.399 1.535 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E. 350 443 358 1.728 1.476 1.317 
Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães, E.P.E. - - 283 - - 677 
Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos 387 475 396 374 296 31 
IPO do Porto, E.P.E. 37 34 31 456 445 446 
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. 646 763 833 1.057 1.087 1.136 
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. 370 359 226 1.004 967 905 
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. 118 69 64 381 329 313 
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Instituição Hospitalar LIC Operados 
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ARS do Centro 2.959 3.188 3.247 4.335 4.222 4.299 
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.     43     14 
Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E. 107 180 187 282 276 208 
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 151 379 432 374 392 528 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 1.408 1.489 1.331 1.728 1.612 1.681 
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 511 575 662 1.091 1.043 1.084 
Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E. 169 34 46 182 272 210 
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar 31 47 24 234 261 241 
Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. 165 95 74 268 211 159 
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E. 417 389 448 176 155 174 

Instituição Hospitalar LIC Operados 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ARS de Lisboa e Vale do Tejo 4.959 4.519 5.156 11.062 10.754 10.812 
Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E.P.E. 320 319 312 381 369 309 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 748 587 687 1.160 1.126 960 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 573 408 297 1.100 1.062 1.231 
Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 167 72 152 108 97 148 
Centro Hospitalar do Oeste 204 335 402 498 442 301 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 762 503 615 2.251 2.036 1.864 
Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E. 92 83 121 426 392 485 
Hospital Beatriz Ângelo - Loures, P.P.P. 130 144 294 860 911 944 
Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, P.P.P. 376 325 205 350 468 478 
Hospital de Vila Franca de Xira, P.P.P. 127 61 210 513 554 682 
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. 260 279 234 552 456 397 
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. - Almada 602 711 815 867 805 832 
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E. 507 583 686 1.308 1.296 1.436 
IPO de Lisboa, E.P.E. 91 109 126 688 740 745 

Quadro 6- Fonte: ACSS 
 
 

Instituição Hospitalar LIC Operados 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ARS do Alentejo 374 497 435 745 590 461 
Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora 295 362 266 360 328 301 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. 13 6 4 159 130 104 
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 25 60 90 163 70 19 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E. 41 69 75 63 62 37 

ARS do Algarve 519 544 448 801 772 788 
Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. 519 544 448 801 772 788 
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Internamento 
Nos quadros seguintes apresenta-se a atividade de internamento desenvolvida pelos serviços 
hospitalares no triénio 2013/2015  
 
 

Internamento de Otorrinolaringologia 
Administração Regional de Saúde Nº Doentes Saídos Demora Média 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
ARS do Norte 9.534 9.473 9.826 3,55 3,40 3,31 
ARS do Centro 3.070 3.056 3.017 4,24 3,84 4,29 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo 7.106 7.174 6.990 3,67 3,49 3,77 
ARS do Alentejo 262 252 232 2,29 2,42 3,85 
ARS do Algarve 400 428 393 3,69 3,55 4,42 
Total Geral 20.372 20.383 20.458 3,61 3,43 3,77 

 

 

Instituição Hospitalar Nº Doentes Saídos Demora Média 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ARS do Norte 9.534 9.473 9.826 3,55 3,40 3,31 
 Centro Hospitalar de São João, E.P.E.  1.213 1.173 1.269 2,16 2,62 2,37 
  Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães 628 659   3,87 3,46   
 Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E.  287 275 303 2,17 1,80 1,68 
 Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.  1.182 1.201 1.173 2,91 2,82 2,92 
 Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, E.P.E.  1.248 1.062 1.152 1,82 1,93 2,01 
 Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E.  666 611 652 2,28 1,98 1,64 
 Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.  308 305 199 5,35 5,72 5,59 
 Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E.  1.559 1.372 1.184 2,53 2,49 2,51 
 Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães, E.P.E.      705     3,59 
 Hospital de Braga, P.P.P.  889 1.377 1.286 4,02 3,56 3,39 
 Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos  45 17   2,44 1,88   
 IPO do Porto, E.P.E.  479 466 513 9,03 9,66 8,43 
 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.  701 795 826 3,31 2,65 2,40 
 Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.      404     2,76 
 Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E.  329 160 160 4,25 3,62 3,71 
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Instituição Hospitalar Nº Doentes Saídos Demora Média 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ARS do Alentejo 262 252 232 2,29 2,42 3,85 
 Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora  190 162 174 2,46 3,35 4,97 
 Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E.  49 37 25 2,41 2,30 4,72 
 Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.  23 53 33 2,00 1,60 1,85 
ARS do Algarve 400 428 393 3,69 3,55 4,42 
 Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.  400 428 393 3,69 3,55 4,42 

Quadro 7 

Instituição Hospitalar Nº Doentes Saídos Demora Média 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ARS do Centro 3.070 3.056 3.017 4,24 3,84 4,29 
 Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.      6     2,00 
 Centro Hospitalar de Leiria E.P.E.  243 196 158 2,08 1,92 2,23 
 Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E.  330 367 548 1,59 1,36 2,10 
 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.  1.843 1.856 1.779 4,06 3,90 3,91 
 Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.  247 247 237 8,10 7,98 9,10 
 Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E.  98 148 114 1,99 2,06 2,18 
 IPO de Coimbra, E.P.E.              
 Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.  170 174 147 7,35 5,08 5,46 
 Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E.  139 68 28 4,52 4,57 7,32 

Instituição Hospitalar Nº Doentes Saídos Demora Média 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ARS de Lisboa e Vale do Tejo 7.106 7.174 6.990 3,67 3,49 3,77 
 Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E.P.E.  147 157 132 1,86 1,80 1,82 
 Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  1.173 1.166 1.116 3,91 3,84 4,39 
 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.  1.029 940 1.021 3,14 3,31 4,11 
 Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E.  113 99 141 3,29 3,84 3,33 
 Centro Hospitalar do Oeste  310 254 220 2,81 2,65 3,38 
 Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.  937 1.185 1.084 6,22 4,17 3,96 
 Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E.  139 104 118 2,35 2,20 1,69 
 Hospital Beatriz Ângelo - Loures, P.P.P.  543 628 634 2,22 2,79 2,30 
 Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, P.P.P.  59 50 36 1,46 1,62 2,42 
 Hospital de Vila Franca de Xira, P.P.P.  236 262 319 1,96 2,05   
 Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.  200 179 156 4,53 4,26 4,53 
 Hospital Garcia de Orta, E.P.E. - Almada  528 541 502 5,41 4,56 4,55 
 Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E.  1.060 911 817 2,69 2,83 2,71 
 IPO de Lisboa, E.P.E.  632 698 694 9,50 8,98 9,85 
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No próximo quadro, analisa-se a atividade geral por médico, nas diferentes Administrações Regionais de 
Saúde do País. 
 

Atividade por Médico Especialista 

Administração Regional de Saúde  2015 
Consultas/Medico Cirurgias/Medico Internam. /Medico 

ARS do Norte 1832 126 95 
ARS do Centro 1980 95 67 
ARS de Lisboa e Vale do Tejo 1941 111 72 
ARS do Alentejo 2937 92 46 
ARS do Algarve 1938 112 56 

Quadro 8 
 

Da análise dos elementos estatísticos da atividade assistencial, constata-se uma assimetria importante 
entre as várias regiões do País, que resulta da insuficiente adequação dos meios à disposição das 
Unidades de Saúde locais. 
Deverá ser avaliada a afetação de meios às Unidades mais carenciadas, principalmente na ARS do 
Alentejo e Algarve, na Região Centro interior e no Nordeste Transmontano, onde o rácio de médicos 
especialistas para a população dessas regiões, é manifestamente insuficiente. Também o seu isolamento 
geográfico, obrigando por vezes a grandes deslocações dos doentes em situações de urgência clínica, 
deve ser considerado como um critério relevante, no contexto da afetação e dotação de meios físicos e 
humanos, capazes de suprir essas dificuldades. 
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5 – NECESSIDADES PREVISÍVEIS DE CUIDADOS E DE RECURSOS 

Partindo o estudo de uma população base de 10.047.601 habitantes, e tendo em conta os dados 
referentes ao ano de 2015, estima-se que as necessidades anuais em cuidados especializados de ORL, 
sejam as seguintes: 
Internamentos: As necessidades em internamento variaram no ano de 2015 entre 0,87 a 2,6 
internamentos por 1000 habitantes. Esta disparidade resulta naturalmente, da oferta disponível 
nas várias regiões. Considerando como padrão, os resultados médios obtidos nas regiões Norte 
e de Lisboa e Vale do Tejo, de 2,5 internamentos por 1000 habitantes, e podendo considerar-se 
o modelo assistencial destas regiões, como o mais aproximado do desejável, estima-se portanto 
este valor anual como padrão. A relação do número de internamentos, com a atividade cirúrgica 
dependendo quase exclusivamente dela, condiciona naturalmente esta previsão. A eventual 
redução de internamentos, poderá ocorrer sem prejuízo da atividade cirúrgica, se a 
implementação da cirurgia ambulatória for cada vez mais relevante. 
 
Cirurgias – A atividade nesta área assistencial, no ano de 2015 registou um resultado de 2,92 cirurgias 
por 1000 habitantes (29.400 cirurgias realizadas), com um máximo de 3,54 e um mínimo de 0,90. No 
entanto, a aguardar cirurgia, estão inscritos na LIC 15.911 doentes, isto é, 54% de todos os doentes 
intervencionados neste ano. Deste modo, e para que todos estes doentes pudessem ser tratados 
cirurgicamente, o número de cirurgias por 1000 habitantes teria que atingir os 4,5.  
 
Consultas externas: Neste capítulo, no ano de 2015, foram realizadas 494.417 consultas de 
Otorrinolaringologia que representa um rácio de 49,2 consultas de ORL por 1000 habitantes. Estão 
pendentes no entanto 60.434 pedidos de consulta. Assim sendo, e estimando-se a necessidade previsível 
em cerca de 554.000 consultas por ano, o rácio de consultas chegaria a 55,2 consultas por 1000 
habitantes.  
 
Exames Complementares: Estima-se que o número de exames complementares, necessários esteja 
entre 30 e 35 por mil habitantes, dependendo naturalmente do número de consultas realizadas 
anualmente. Estes exames encontram-se assim distribuídos: 
Exames audiológicos - 80 %  
Exames endoscópicos -15 %  
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Outros exames - 5 %  
 

PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS 

Um Serviço de Otorrinolaringologia e Cirurgia da Cabeça e Pescoço, para assegurar a assistência médica 
nesta especialidade a uma população de 250.000 habitantes, recomenda-se que tenha no mínimo sete 
médicos, o que representa um rácio desejável de 1 médico especialista para 35.000 habitantes. Para 
além do serviço assistencial próprio, deve também apoiar em regime de consultadoria e eventualmente 
em consulta de apoio os ACES e hospitais de proximidade, sem massa crítica que justifiquem uma 
unidade de ORL. 

Cada Serviço, deve responder às necessidades estimadas da população que serve, podendo contudo e 
em casos de maior complexidade clínica, estar apoiado por outra unidade mais diferenciada. Cada 
consulta de Otorrinolaringologia, deverá realizar-se em gabinetes individuais, estimando-se que demore 
em média 20 minutos. Cada hospital, deve assegurar os meios físicos e humanos, necessários à 
realização de 24 consultas em cada gabinete nas 8 horas de trabalho diário. 

A área de internamento, considerando uma demora média entre 2,5 a 3 dias, deverá dispor de 10 a 12 
camas, em quartos com capacidade para não mais de 3 doentes, devendo estar contemplada a 
possibilidade de internamento de doentes em idade pediátrica, e de um quarto para isolamento. Um 
serviço de Internamento com esta dimensão, deverá ter sempre um médico especialista como 
responsável desta área exercendo aí a sua atividade diária, e contemplada a prevenção noturna aos fins-
de-semana e feriados de um médico do serviço para apoiar os doentes internados quando o SU não 
possui médicos nas 24 horas em presença física. Cada cirurgia de ambulatório, deve realizar-se, em 
média, em menos de 60 minutos, e a cirurgia convencional com internamento em média em 120 minutos, 
podendo no entanto exigir mais tempo, em função da diferenciação do hospital e do seu envolvimento no 
ensino pós-graduado. 

Os exames endoscópicos demoram em média 10 minutos e a leitura dos relatórios dos exames 
audiológicos convencionais 5 a 7 minutos. 

O Serviço de Urgência, nesta especialidade, deve ser prestado nas unidades Hospitalares com Serviços 
de ORL, devendo a constituição das equipas e da rede, obedecer a vários critérios desde o da 
diferenciação hospitalar até questões de ordem geográfica, permitindo às populações o acesso fácil a 
este Serviço. O conceito da Urgência Metropolitana, deve presidir á elaboração da rede de atendimento 
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em situações de urgência, principalmente no horário noturno, onde se não justifica a existência de 
atendimento em todos os Hospitais neste horário. Em todos os Hospitais desta rede, este serviço deve 
estar considerado nos moldes que são descritos no anexo 1 

A formação e a investigação merecem ter assegurado tempo dedicado, pelo menos, quinze dias por ano 
por profissional. 

Todos os Serviços de Otorrinolaringologia hospitalares, devem em colaboração com as Unidades de 
Neonatologia, participar no programa RANU, bem como em todas as ações de rastreio organizadas pelo 
Ministério da Saúde, nomeadamente deteção precoce do Cancro Oral ou quaisquer outras que venham a 
ser no futuro implementadas.  

 

MODELO ORGANIZATIVO RECOMENDADO 

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 e 
organizacional da DGS, assim como os processos assistenciais integrados, 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 Otorrinolaringologia 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.  

 

1. NÍVEIS DE DIFERENCIAÇÃO  

Na orgânica hospitalar portuguesa, existem basicamente três níveis de diferenciação hospitalar. 

Os hospitais com Urgência Básica, Médico-Cirúrgica e Polivalente. 

A especialidade de Otorrinolaringologia organizada como um Serviço deve existir, nos Hospitais com 
urgência médico-cirúrgica e urgência polivalente, podendo outros Hospitais menos diferenciados, 
possuírem um atendimento em ORL afiliado com outro Hospital da região mais diferenciado, justificado 
por condições geográficas de isolamento e de grande distância aos hospitais doutro nível de 
diferenciação. A rede hospitalar de ORL deve também ser complementada com Serviços especializados 
na área oncológica de Otorrinolaringologia sediados nos três Institutos de Oncologia (Lisboa Porto e 
Coimbra) e que serão instituições de referência para os hospitais de cada região do País. 

 

1.1 HOSPITAIS COM URGÊNCIA BÁSICA E ACES (AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE) 

O primeiro nível de cuidados de ORL, deve ser assegurado nos ACES e nos pequenos hospitais de 
proximidade. Assim, através de uma contratualização, deve ser assegurada a consultadoria regular, pela 
Unidade de ORL do hospital de referência. 

Na rede Hospitalar atual, existem somente três hospitais com Urgência Básica que possuem serviços de 
ORL. Nos casos de Cantanhede e Ovar deve ser avaliada a existência destes serviços, que servem uma 
população de cerca de 50.000 habitantes, não possuem quadro médico próprio localizando-se muito 
próximo doutras unidades com recursos já instalados. No caso do Hospital de Santa Maria Maior em 
Barcelos, é recomendável o reforço do seu quadro médico pois servindo uma população de 150.000 
habitantes justifica a sua requalificação.  
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Unidades Hospitalares com serviços de ORL 
UNIDADES HOSPITALARES POPULAÇÃO URGENCIA 

HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE 49.060 BASICO 
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR 55.398 BASICO 
HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, E.P.E. - BARCELOS 154.645 BASICO 

   
Quadro 9 

 

1.2 HOSPITAIS COM URGÊNCIA MÉDICO-CIRÚRGICA 

Um Hospital que integre a Rede de Referenciação Hospitalar de Urgência/Emergência, deve dispor de 
um Serviço de ORL. Nos hospitais da rede, que não disponham de UMC pode como já constatamos 
questionar-se a existência de um serviço de Otorrinolaringologia. Esta Unidade de ORL que deve ter a 
capacidade técnica para assegurar mais de 90% da diversidade dos cuidados necessários da população 
que serve, e deverá ser dotada com meios humanos que permitam um rácio desejável de 1/ 35.000 
habitantes. Excetuando os Serviços que pela sua diferenciação historicamente adquirida já dão resposta 
a patologia mais diferenciada, pela sua raridade e necessidade de meios técnicos, excluem-se da carteira 
de cuidados destas unidades as seguintes entidades clínicas:  

Tratamento da surdez com recurso a implante coclear, patologia oncológica diferenciada que necessite 
de apoio terapêutico com Radioterapia, Oncologia médica e Cirurgia Reconstrutiva, patologia congénita 
ou adquirida laringo-traqueal que requeira para o seu tratamento diferenciação cirúrgica especial, 
patologia otoneurológica que necessite tratamento cirúrgico e cirurgia em menores de 2 anos. 
 
Unidades Hospitalares Médico-Cirúrgicas com serviços de ORL 
 

UNIDADES HOSPITALARES POPULAÇÃO URGÊNCIA 
ALENTEJO   

MEDICO-CIRÚRGICA 

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E.P.E. 126.692 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. 97.925 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E. 118.506 

CENTRO   
CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, E.P.E. 87.869 
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA E.P.E. 363.404 
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E. 314.996 
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Quadro 10- Fonte: ACSS 

Da análise da atual situação, constata-se a existência de alguma assimetria na classificação hospitalar 
tendo em conta o universo populacional a servir. Se considerarmos como padrão da necessidade de uma 
UMC o universo populacional compreendido no intervalo entre os 150 a 200.000 habitantes, verificamos a 
existência de algumas unidades hospitalares que ultrapassam largamente esse número, e outras que 
ficam muito aquém desse patamar. 

Os casos do Centro Hospitalar da Cova da Beira e da Unidade de Saúde do Litoral Alentejano, tanto pela 
sua interioridade como pela extensa área geográfica a cobrir, justificam plenamente a manutenção da sua 
UMC. Noutros casos, como são exemplo o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa e o Hospital Prof. Dr. 
Fernando Fonseca pela enorme massa populacional que servem, mais de 500.000 habitantes, 
recomenda-se que requeiram outra classificação, e apetrechamento em meios físicos e humanos, para 
corresponderem adequadamente, ao trabalho assistencial que lhes é exigido.   

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E.P.E. 107.541 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E. 155.466 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 108.395 

SUL   
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO-MONTIJO, E.P.E. 213.584 
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, E.P.E. 233.516 
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE 290.782 
CENTRO HOSPITALAR MÉDIO TEJO, E.P.E. 182.067 
HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO - LOURES, P.P.P. 288.883 
HOSPITAL DE CASCAIS DR. JOSÉ DE ALMEIDA, P.P.P. 206.479 
HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, P.P.P. 244.377 
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E.P.E. 196.620 
HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E.P.E. 535.927 

NORTE   
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E.P.E. 244.361 
CENTRO HOSPITALAR ENTRE DOURO E VOUGA, E.P.E. 274.856 
CENTRO HOSPITALAR PÓVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, E.P.E. 142.941 
CENTRO HOSPITALAR TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. 519.769 
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA, GUIMARÃES, E. P. E. / HOSPITAL DE S. JOSÉ - FAFE 256.660 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. 175.478 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. 244.836 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E.P.E. 136.252 
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Tendo em consideração as necessidades de ORL acima expressas, os princípios organizativos atrás 
enunciados, e com a ressalva da adequação dos serviços à população que assistem, e também partindo 
do princípio, que o hospital deve responder a pelo menos 90% de toda a população que necessita de 
cuidados nesta área, seriam necessárias as seguintes condições: 

Internamento: Estima-se que as necessidades em internamento sigam a média de 2,5 internamentos por 
1000 habitantes o que num hospital com um universo assistencial médio de 200.000 habitantes 
corresponderia a cerca de 500 internamentos por ano. Assim, o internamento destas unidades deve ser 
apetrechado com 6 camas.   
Cirurgia - Estima-se que as necessidades cirúrgicas sejam de 2,5 a 3 cirurgias por mil habitantes. A 
média em 2015 foi de 2,036 cirurgias por mil habitantes, contando com as restrições que ainda existem 
em várias zonas do território, como é o caso do Alentejo e Nordeste transmontano. 

Consultas externas: Prevê-se anualmente uma necessidade de consultas de 40 a 50 consultas por mil 
habitantes por ano, das quais 30% novas primeiras consultas. Estima-se a necessidade de realização de 
8.000 a 12.000 consultas anualmente. 

Exames: Estima-se que o número necessário esteja entre 3.000 e 4.500. Estes exames encontram-se 
assim distribuídos: 
Exames audiológicos -  80 %  2.400 a 3.500 
Exames endoscópicos - 15 %    450 a  675  
Outros exames -                5 %    150 a  225 
 
Urgência – Durante o horário normal de funcionamento do hospital, das 8h as 20h, a unidade deve 
assegurar o apoio às situações de urgência, com equipa própria alocada exclusivamente a essa 
atividade. 
A constituição dessa equipa, devera contemplar dois elementos em presença física, podendo no entanto 
o segundo elemento, encontrar-se em regime de prevenção, caso o movimento diário justifique. 
Com um número médio diário, superior a 30 atendimentos urgentes, a equipa deve ser constituída por 
dois elementos em presença física. 

Quadro médico para assegurar estas atividades 

Para assegurar a prestação de serviço numa unidade com estas características, é necessário um quadro 
médico que cumpra o rácio de 1 médico especialista para 35.000 habitantes, considerando-se a 
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realização esperada de 40 a 50 consultas por mil habitantes, e de 2,5 a 3 cirurgias por mil habitantes. Nos 
hospitais com capacidade formativa, o quadro médico deverá ser reforçado, tendo em conta a 
necessidade dos orientadores de formação em acompanhar os seus médicos internos. Assim, nos 
serviços sem capacidade formativa, estima-se a necessidade de 5 a 7 médicos especialistas e 7 a 9 se 
tiver idoneidade formativa. 

As condições geográficas e a desertificação populacional do interior, podem obrigar à dotação das 
unidades hospitalares que servem essas regiões, de condições especiais que permitam a essas 
populações o acesso a cuidados idênticos em proximidade, conforto e qualidade às do restante país. 

Consultas:  

Num regime de trabalho de 40 horas semanais, e considerando o rácio de 20 minutos para a realização 
de uma consulta, poderão em 225 dias, ser realizadas por médico e em média, 4050 consultas por ano, 
considerando que no horário de 8 horas diárias, há que retirar 1 h para a visita médica aos doentes 
internados, e mais 1 hora para formação e atividades administrativas. Estima-se que para a realização de 
8.000 a 12.000 consultas anualmente, a necessidade de pelo menos 2 a 3 elementos diariamente na 
consulta, realizando individualmente 18 consultas por dia. 

Cirurgias:  

Num regime de trabalho de 40 horas semanais, e considerando o rácio de 120 minutos para a realização 
média de uma intervenção cirúrgica, poderão em 225 dias, ser realizadas em média, 900 cirurgias por 
ano. A equipa cirúrgica, é sempre constituída por dois médicos especialistas, realizando as tarefas de 
cirurgião principal e ajudante. No caso de intervenções mais complexas e demoradas, a equipa pode ser 
reforçada, com mais um ou dois elementos. Também nos hospitais com capacidade formativa, deve 
aplicar-se um fator de correção, pois o tempo despendido na atividade cirúrgica, é substancialmente 
maior. Nos serviços com doentes operados, deve estar sempre contemplado o regime de 
prevenção interna, de um elemento no período compreendido entre as 20h e as 8 h. 
Em conclusão – Esta tipologia hospitalar, para uma população média de 250.000 habitantes, e seguindo 
o rácio de 1 médico para 35.000 habitantes, obriga a um quadro médico de 5 a 7 médicos especialistas 
se o serviço não tiver formação, e 7 a 9 se tiver idoneidade formativa. Quanto ao quadro de técnicos 
superiores, esta unidade devem ter disponíveis no mínimo dois técnicos de audiologia e um de terapia da 
fala.  
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Neste grupo hospitalar, conforme se constata no quadro 10 existe uma necessidade urgente de 
requalificação em dois hospitais. O Centro Hospitalar Tâmega e Sousa e o Hospital Prof. Dr. Fernando 
Fonseca, que servindo uma população de mais de 500.000 habitantes recomenda-se que sejam dotados 
dos meios físicos e humanos que permitam um atendimento a estas populações, com as mesmas 
condições que as outras unidades hospitalares com grandes conjuntos populacionais à sua 
responsabilidade. 

Por outro lado, a interioridade e o afastamento geográfico dos centros mais importantes do nosso país, 
não deve condicionar dotação dessas regiões em meios hospitalares capazes de suprir as suas 
necessidades assistenciais. Neste particular, encontram-se o Centro Hospitalar da Cova da Beira a ULS 
Litoral Alentejano e a ULS do Nordeste, que mesmo servindo uma menor população, devem ainda assim, 
possuir um quadro médico capaz de resolver as principais necessidades médicas em ORL dessas 
regiões, impedindo que os doentes sejam obrigados a percorrer enormes distâncias, para aceder a 
cuidados médicos nesta área médica. 

Instalações desta unidade 

 Dois gabinetes individuais de consulta dedicados de manhã e de tarde  
 Uma sala de Bloco diariamente (32 h por semana); 
 Uma sala para exames endoscópicos próximo da área da consulta externa; 
 Uma sala para exames audiométricos; 
 Uma sala de tratamentos; 
 Gabinetes administrativos para secretariado da Consulta do Internamento e da Direção de 

Serviço e de Enfermagem; 
 Sala de Reuniões; 
 Internamento com pelo menos 6 camas em quartos de 2 camas, podendo haver adicionalmente 

um quarto de isolamento para doentes com patologia contagiosa ou em fase terminal. 
 

Equipamentos indispensáveis Gabinetes de consulta  

Área Número Designação do equipamento Por gabinete Total 

16 m2 2 
Conjunto de diapasões 1 2 
Ortoscópio halogéneo 1 2 

Aparelho para lavagem de ouvidos* 1 2 
Fibroscópio  1 2 
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Área Número Designação do equipamento Por gabinete Total 
Microscópio para ORL 1 2 

Esfigmomanómetro digital 1 2 
Termómetro digital mural 1 2 

Estetoscópio médico 1 2 
Óculos de Frenzel 1 2 
Martelo de reflexos 1 2 

Cadeira de observação do doente  1 2 
Cadeira de observação para médico 1 2 

Equipa ORL,  incluindo aquecedor de espelhos,  aspirador elétrico, fonte de luz fria e espelho frontal com material de observação em quantidade para realização de 24 consultas por dia 

1 2 

              Quadro 11 

Gabinetes de exames   

Salas de Exames Tipo de equipamento Nº de equipamentos 

Sala de Audiologia   

Impedanciómetro 1 
Audiómetro 1 
Cabine de audiometria 1 
Potenciais evocados auditivos e otolíticos  1 
Otoemissões acústicas 1 

Sala de vestibulogia 

Videonistagmografia 1 
Videohead impulse test   
Posturografia 1 
Lunetas de Frenzel 1 
Equipamento para reabilitação 1 
Equipamento optocinético 1 

Sala de endoscopias 

Torre de videoendoscopia 1 
Estroboscopia 1 

Endoscópio 4 mm e 2 mm  de 0º, 30º e 70º 6 
Nasofaringoscópio pediátrico e adulto com canal de trabalho 2 
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Salas de Exames Tipo de equipamento Nº de equipamentos 
Laringoscópio de 70 graus 1 
Espelho frontal 1 
Rinometria acústica 1 
Conjunto de diapasões 1 
Oximetria de pulso 1 
Otoscópio  1 
 Esfigmomanometro com suporte, adaptável a varão 1 

Quadro 12 

 A sala da audiologia deve ter insonorização completa, com faradização, cabine de audiometria e 
marquesa. A sala da videoendoscopia deve estar apetrechada com rampa de aspiração e oxigénio. 

1.3 HOSPITAIS COM URGÊNCIA POLIVALENTE 

Para assegurar a prestação de serviço nesta especialidade, tal como nos hospitais com Urgência médico-
cirúrgica, é também necessário um quadro médico que cumpra o rácio mínimo de 1 médico especialista 
para 35.000 habitantes, considerando-se a realização esperada de 40 a 50 consultas por mil habitantes e 
de 2,5 a 3 cirurgias por mil habitantes. Sendo este grupo de hospitais considerados fim de linha, é natural 
que o número de consultas e cirurgias por mil habitantes seja superior, ao dos hospitais menos 
diferenciados, já que estes lhes encaminharão os casos de maior complexidade. Nos hospitais com 
capacidade formativa, o quadro médico deverá ser reforçado, tendo em conta a necessidade que os 
orientadores de formação têm em acompanhar os seus médicos internos. Um Hospital que sirva uma 
população de cerca de 300.000 habitantes, e integre a Rede de Referenciação Hospitalar de 
Urgência/Emergência, deve dispor de uma Unidade/Serviço de ORL. Esta Unidade de ORL deve ter 
capacidade técnica para assegurar mais de 98 % da diversidade dos cuidados necessários dessa 
população. Não é obrigatória a inclusão na carteira de cuidados de todas estas unidades, a patologia 
oncológica major, os implantes cocleares, a patologia congénita laringo-traqueal e a patologia 
otoneurológica cirúrgica. 

UNIDADES HOSPITALARES POPULAÇÃO URGENCIA 
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO, E.P.E. - ÉVORA 166.726 

POLIVALENTE 
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E.P.E. 451.006 
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 337.192 
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E.P.E. 267.633 
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 349.307 
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E. 257.372 
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UNIDADES HOSPITALARES POPULAÇÃO URGENCIA 
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 226.229 
HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. 332.299 
CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E. 330.386 
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E. 302.891 
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA - ESPINHO, E.P.E. 335.589 
CENTRO HOSPITALAR TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. 273.263 
HOSPITAL DE BRAGA, P.P.P. 290.443 

Quadro 13 

Tendo em consideração as necessidades ORL acima expressas, e os princípios organizativos atrás 
enunciados, seriam necessários: 

Internamentos: Estima-se que as necessidades em internamento para os 300.000 habitantes que em 
média estão na área de influência destes hospitais, estejam entre 2,0 a 2,5 doentes por mil habitantes, o 
que corresponderá a mais de 700 internamentos/ano justificando 10 a 15 camas, podendo esta dotação 
ser corrigida proporcionalmente à população servida nas unidades em questão.  

Cirurgia - Estima-se que as necessidades sejam de 3,5 intervenções cirúrgicas por mil habitantes, o que 
corresponde a cerca de 1000 a 1100 doentes operados/ano. 

Consultas externas: Num regime de trabalho de 40 horas semanais, e considerando o rácio de 20 
minutos para a realização de uma consulta, poderão em 225 dias, ser realizadas por médico em média, 
4050 consultas por ano, considerando que no horário de 8 horas diárias, há que retirar 1 h para a visita 
médica aos doentes internados, e mais 1 hora para formação e atividades administrativas. Estima-se 
uma necessidade de 10.000 a 15.000 consultas anuais nestas unidades hospitalares, obrigando a uma 
equipa diária de 4-5 médicos na Consulta.  

Exames: Estima-se que o número necessário esteja entre 6.000 e 9.000 exames, com a mesma 
distribuição assinalada nos hospitais médico-cirúrgicos. 

Quadro médico da unidade de ORL 

Para assegurar a prestação de serviço numa unidade com estas características é necessário um quadro 
médico que cumpra o rácio mínimo de 1 médico especialista para 35.000 habitantes, considerando-se a 
realização esperada de 40 a 50 consultas por mil habitantes e de 2,5 a 3 cirurgias por mil habitantes. No 
entanto pelas características de Hospital de fim de linha que muitas destas unidades possuem e pela 
vertente formativa que também dispõem o quadro médico deve ser adequado a esta realidade. Assim nos 
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serviços sem capacidade formativa, estima-se a necessidade de 7 a 9 médicos especialistas e de 8 a 12 
se tiver idoneidade formativa. 

Consultas: Num regime de trabalho de 40 horas semanais, e considerando o rácio de 20 minutos para a 
realização de uma consulta, poderão em 225 dias, ser realizadas por médico, em média, 4050 consultas 
por ano, considerando que no horário de 8 horas diárias há que retirar diariamente 1 hora para a visita 
médica aos doentes internados e mais 1 hora para formação e atividades administrativas. Assim e para 
atingir o cumprimento das necessidades estimadas são necessários pelo menos 4 a 5 elementos 
diariamente na consulta realizando individualmente 18 consultas por dia.  

Internamento e consultadoria interna: Estimando-se que as necessidades em internamento para os 
300.000 habitantes que em média estão na área de influência destes hospitais, estejam entre 2,0 a 2,5 
doentes por mil habitantes correspondendo a mais de 700 internamentos por ano num internamento com 
10 a 15 camas, justifica a necessidade de 1 a 2 médicos dedicados diariamente a esta atividade. 

Cirurgias: Estimando-se que as necessidades sejam 3,5 intervenções cirúrgicas por mil habitantes este 
rácio médio corresponde a cerca de 1000 a 1100 doentes operados/ano. Esta previsão, obriga à alocação 
de uma equipa de 2 elementos num horário de 8 horas diariamente. 
Nos serviços com doentes operados, deve estar sempre contemplado o regime de prevenção interna, no 
período compreendido entre as 20 e as 8 h se nessa unidade hospitalar não existir Serviço de Urgência 
noturno.  
Apoio ao hospital, consultadoria externa e formação: As necessidades deste grupo hospitalar, no que 
respeita a consultadoria, formação médica e tarefas administrativas obrigam a alocação de 1 elemento a 
estas funções. 
 
Serviço de Urgência: Durante o horário normal de funcionamento do hospital, das 8h as 20h, a unidade 
deve assegurar o apoio às situações de urgência, integrando a equipa de urgência geral com equipa 
própria alocada exclusivamente a essa atividade. 

A constituição dessa equipa, deverá contemplar dois elementos em presença física. No serviço de 
urgência ORL, devem estar previstos gabinetes individuais para apoio à urgência geral, equipados com 
fibroendoscópios e endoscópios rígidos com fonte de luz fria, de preferência com canal de trabalho, 
microscópio de observação, aspirador, espelho frontal e um bisturi elétrico com pinça bipolar. 

Em conclusão – Esta tipologia hospitalar, para uma população média de 300.000 habitantes e seguindo 
o rácio de 1 médico para 35.000 habitantes, recomenda fortemente um quadro médico de 7 a 9 médicos 
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especialistas, se o serviço não tiver formação, e de 8 a 12 se tiver idoneidade formativa. Quanto ao 
quadro de técnicos superiores, estas unidades devem ter disponíveis no mínimo três técnicos de 
audiologia e dois de terapia da fala.  

Instalações desta unidade 

No internamento deve existir sala para observação de doentes com equipa de ORL, fibroscópio 
(nasofaringolaringoscópio), cadeira de observação do doente, marquesa e microscópio de ORL. 
Quatro gabinetes de consulta dedicados de manhã e de tarde na área dos adultos e um/dois na área das 
crianças. 
Bloco Operatório equipado com microscópio cirúrgico, torre de endoscopia, Laser CO2, Neuronavegação 
(podendo ser de utilização partilhada) e equipamentos cirúrgicos de radiofrequência. 
Cinco tempos de bloco por semana (tempos de 7 horas). 
Uma sala para realização de exames de audiologia e outra para vestibulogia. 
Uma sala para reabilitação vestibular   
Uma sala para realização de exames endoscópicos. 
Uma sala para terapia da fala  
Uma sala de tratamentos  
Uma sala para Cirurgia experimental 
Uma sala de Reuniões 
Gabinetes administrativos para secretariado da Consulta do Internamento e da Direção de Serviço e de 
Enfermagem 
 
 Gabinetes de consulta médica  

Área do gabinete Número de gabinetes Designação do equipamento Por gabinete 

16 m2  3 ou 4 

Conjunto de diapasões 1 
Ortoscópio halogéneo 1 

Aparelho para lavagem de ouvidos* 1 
Fibroscópio  1 
Microscópio para ORL 1 
Esfigmomanómetro digital 1 
Termómetro digital mural 1 
Estetoscópio médico 1 
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Área do gabinete Número de gabinetes Designação do equipamento Por gabinete 

Esfigmomanómetro com suporte, adaptável a varão 1 
Martelo de reflexos 1 

Cadeira de observação do doente  1 

Cadeira de observação para médico 1 
Equipa ORL, incluindo aquecedor de espelhos, aspirador elétrico, fonte de luz fria e espelho frontal  1 

Quadro 14 

Gabinetes de exames  

Salas de Exames Tipo de equipamento Nº de equipamentos 

Sala de Audiologia   

Impedancimetro 1 
Audiómetro  1 
Cabine de audiometria 1 
Potenciais evocados auditivos e otolíticos  1 
Otoemissões acústicas 1 

Sala de vestibulogia 

Videonistagmografia 1 
Videohead impulse test   
Posturografia 1 
Lunetas de Frenzel 1 
Equipamento para reabilitação 1 
Equipamento optocinético 1 

Sala de endoscopias 

Torre de videoendoscopia 1 
Estroboscopia 1 

Endoscópio 4 mm e 2 mm  de 0º, 30º e 70º 6 
Nasofaringoscópio pediátrico e adulto com canal de trabalho 2 

Laringoscópio de 70 graus 1 
Espelho frontal 1 
Rinomanometria acústica 1 
Oximetria de pulso 1 
Otoscópio  1 
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Salas de Exames Tipo de equipamento Nº de equipamentos 
Esfigmomanometro com suporte, adaptável a varão 1 
Equipamento de gravação de voz 1 

Quadro 15 

A sala da audiologia (com cerca de 25 a 30 m2) deve ser insonorizada e faradizada, com cabine de 
audiometria, marquesa e equipamento para audiometria comportamental em campo livre. No gabinete de 
terapia da fala, deverão existir equipamentos com software para análise de voz. A sala da 
videoendoscopia deve possuir rampa de gases com oxigénio e aspiração.  

O C.H. Tondela-Viseu e o Hospital Espírito Santo - Évora, embora não reunindo as condições 
populacionais para se integrarem no nível Polivalente, pela sua localização geográfica foram 
reconhecidos como hospitais centrais, e portanto devem ter capacidade de resposta e portanto os meios 
adequados á sua qualificação. O mesmo se deve aplicar ao C.H. Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Urgência Metropolitana ou Regional: No período de trabalho das 20h as 8h, o serviço de atendimento 
em situações de urgência deve ser organizado nas unidades hospitalares mais diferenciadas de cada 
região, sendo as equipas constituídas pelos médicos de todos os serviços de ORL dessa região, em 
regime de rotação. 

A urgência deve ser assegurada, no mínimo, por três médicos durante o período das 8 às 20 horas e dois 
durante o período noturno (20h as 8h). 

Hospitais especializados 

As unidades Hospitalares do Instituto Português de Oncologia sediadas em Lisboa, Porto e Coimbra 
devem contemplar a existência um Serviço de ORL. O seu quadro deve ser ajustado à atividade 
previsível, calculada a partir do histórico do hospital, utilizando os mesmos critérios estabelecidos para a 
especialidade. Estas unidades hospitalares, serão centros de referenciação para os doentes oncológicos 
da área da ORL e Cirurgia da Cabeça e Pescoço, apoiando a criação de vias verdes de referenciação 
para o cancro da cavidade oral e da laringe, bem como proporcionando trabalho de consultadoria aos 
serviços afiliados. 
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Telemedicina 

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

5.1. INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 16 

Demográficos 

Num período de 15 anos ate 2030, prevê-se a saída de cerca de 151 médicos especialistas que por 
atingirem a idade de reforma se aposentarão. 
A reposição destes especialistas encontra-se assegurada, com o ritmo de formação e de saída de recém- 
especialistas. Neste período, para repor as saídas e completar os quadros médicos de acordo com os 
rácios propostos, serão necessários cerca de 210 a 220 novos médicos especialistas, o que obriga a um 
ritmo de entrada de 14 a 17 novos médicos internos por ano. 
 

5.2. ESTIMATIVA DAS NECESSIDADES DE CUIDADOS E DE RECURSOS  

Para assegurar as necessidades assistenciais mínimas, propõe-se que os quadros médicos sejam 
constituídos de acordo com rácio de 1 médico especialista para 35.000 habitantes. 
No quadro seguinte estão identificados os Serviços de Otorrinolaringologia existentes no SNS a respetiva 
área de influência direta, o tipo de serviço de urgência e o seu quadro médico.  

Consulta Externa 
Necessidades 40-50 cons./1000 hab  
Tempo médio 20 min 
Equipa médica 1 por gabinete 

Cirurgia 
Necessidades 2,5 a 3 cir./1000 hab  
Tempo médio 120 min 

Equipa médica 2 
Internamento 

Necessidades 2,9 int./1000 hab  
Demora média 3,74 dias 
Equipa médica 1 
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UNIDADES HOSPITALARES POPULAÇÃO URGÊNCIA RECURSOS 
HUMANOS 

ALENTEJO 509.849   Atual 
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO, E.P.E. - ÉVORA 166.726 SUP 4 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO 126.692 SUMC 1 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO 97.925 SUMC 0 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO 118.506 SUMC 0 

ALGARVE 451.006     
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E.P.E. 451.006 SUP 7 

CENTRO 1.846.954     
CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA 87.869 SUMC 2 
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA  363.404 SUMC 2 
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA 314.996 SUMC 5 
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA 337.129 SUP 19 
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, 267.633 SUP 6 
HOSPITAL ARCB. JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE 49.060 SUB   
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ 107.541 SUMC 2 
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR 55.398 SUB   
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA 155.466 SUMC 2 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO 108.395 SUMC 3 

LISBOA E VALE DO TEJO 3.557.442     
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO-MONTIJO 213.584 SUMC 5 
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL 349.307 SUP 21 
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL 257.372 SUP 14 
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL 233.516 SUMC 2 
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE 290.782 SUMC 6 
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE 226.229 SUP 14 
CENTRO HOSPITALAR MÉDIO TEJO 182.067 SUMC 2 
HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO - LOURES 288.883 SUMC 8 
HOSPITAL DE CASCAIS DR. JOSÉ DE ALMEIDA 206.479 SUMC 5 
HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA 244.377 SUMC 7 
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM 196.620 SUMC 3 
HOSPITAL GARCIA DE ORTA 332.299 SUP 9 
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA 535.927 SUMC 12 
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NORTE 3.682.370     
CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO 330.386 SUP 13 
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE 244.361 SUMC 6 
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO 302.891 SUP 15 
CENTRO HOSPITALAR ENTRE DOURO E VOUGA,  274.856 SUMC 10 
CENTRO HOSPITALAR PÓVOA DO VARZIM - V DO CONDE 142.941 SUMC   
CENTRO HOSPITALAR TÂMEGA E SOUSA 519.769 SUMC 5 
CENTRO HOSPITALAR TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO 273.263 SUP 9 
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA - ESPINHO 335.589 SUP 14 
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA, GUIMARÃES 256.660 SUMC 7 
HOSPITAL DE BRAGA 290.443 SUP 10 
HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, E.P.E. - BARCELOS 154.645 SUB 1 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, 175.478 SUMC 9 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO 244.836 SUMC 7 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE 136.252 SUMC 3 

Total Geral 10.047.621   270 

Quadro 17 

Como se constata da análise do quadro 17, para além de uma assimetria entre as várias regiões, 
constata-se que para uma população nacional de 10.042.621 habitantes, deveriam existir com funções 
unicamente assistenciais nos Hospitais do SNS 287 médicos especialistas para que o rácio mínimo de 
1/35.000 pudesse ser cumprido. 
Na determinação da dotação dos serviços em recursos humanos, há que ter em conta também a vocação 
de cada unidade hospitalar, pois na rede, existem serviços com uma atividade unicamente assistencial 
que devem cumprir o rácio estabelecido, enquanto outros, com atividade formativa e/ou universitária, 
deverão ver o seu quadro reforçado, para que esse acréscimo de funções possa ser cumprido. 

Existem também alguns serviços, que fruto de programas de fusão de unidades hospitalares, receberam 
médicos nos seus quadros, provenientes desses serviços que foram extintos, e que por essa razão, 
ultrapassam o rácio assistencial referido. 

São exemplos, o CHP que recebeu os médicos do Serviço de ORL de Hospital Maria Pia, o CHLC que 
recebeu os médios provenientes do Hospital de D. Estefânia, o CHUC que absorveu o Serviço de ORL do 
Hospital dos Covões, bem como o CHLN, que incorporou no seu quadro médico, os especialistas 
provenientes do Hospital Pulido Valente. 
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Com a construção de uma rede onde a periferia consiga dar resposta às solicitações assistenciais das 
regiões, diminuirá muito a pressão sobre os grandes Centos, que hoje estão obrigados a completar essas 
carências e que no futuro, com a dotação desses serviços periféricos, já não serão obrigados a responder 
a essas solicitações, podendo assim, adaptar os seus quadros médicos, a uma nova realidade 
assistencial. 

Recomenda-se no entanto, e com prioridade a dotação em recursos humanos nas regiões mais 
carenciadas e afastadas dos grandes centros como o Alentejo, o Algarve e o Nordeste. Na região Centro, 
o Centro Hospitalar de Leiria com 2 médios especialistas também se encontra numa situação de grande 
constrangimento, face as suas responsabilidades assistenciais pelo que se recomenda a correção desta 
situação. Na região Norte também se sugere a afetação de médicos especialistas ao quadro médico do 
serviço de ORL do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, que com uma das maiores áreas de 
referenciação direta do País, tem um quadro médico exíguo para as suas necessidades assistenciais. 

Com uma distribuição de recursos humanos mais equitativa, promover-se-á um maior equilíbrio e coesão 
da capacidade assistencial no território nacional, sugerindo-se também, e como meio de dinamizar 
rapidamente a fixação de médicos especialistas em regiões mais periféricas, a criação de um programa 
de incentivos para atrair os novos especialistas para esses hospitais mais carenciados. 

Também a criação de parcerias com os Serviços mais diferenciados, permitiria a esses médicos manter 
um contacto próximo com equipas mais evoluídas possibilitando-lhes uma permanente atualização 
profissional, e evitando assim, o afastamento e o enquistamento profissional, que tanto assusta quem 
inicia uma carreira profissional. 
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6 – CARACTERIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS DIFERENTES NÍVEIS  

A existência de três níveis de diferenciação hospitalar, determinados de acordo com a sua urgência em 
Hospitais com Urgência Básica, Medico Cirúrgica ou Polivalente, deve determinar a diferenciação que 
cada serviço de ORL deve possuir. 

Aconselha-se a avaliação da necessidade de num hospital SUB, existir um serviço de ORL. Na rede 
hospitalar existente somente em três hospitais encontramos a otorrinolaringologia. Não são serviços 
estruturados com quadro médico e atividade clínica que justifique de forma plena a sua manutenção. 
Deveriam ser reavaliados e analisada uma eventual integração nos centros hospitalares ou hospitais 
região SUMC e os seus recursos alocados a esses hospitais. Poderia no entanto manter-se um 
atendimento de ambulatório, consulta e realização de exames, mantendo assim ao apoio na 
especialidade a essa população. 

 

6.1. DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE PATOLOGIAS, PROCEDIMENTOS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS ESPERADOS, 
POR NÍVEL 

HOSPITAIS PATOLOGIAS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EQUIPAMENTO 

SUMC 

Ouvido Cirurgia funcional do ouvido Cirurgia do pavilhão auricular Cirurgia da infeção otológica 

Material Cirúrgico Microscópico cirúrgico Torre de endoscopia Laser CO2 Ultracision Coblation Neuroestimulação 

Nariz e Seios Peri Nasais Cirurgia Rinoplastica Cirurgia do septo nasal Cirurgia endoscópica sinusal  

Boca e Orofaringe Cirurgia das amígdalas e  adenóides Cirurgia do palato Cirurgia da língua  

Laringe  Cirurgia trans oral laríngea Fono cirurgia 

Pescoço 
Cirurgia da glândula Tiroide Cirurgia das glândulas salivares Cirurgia das cadeias ganglionares cervicais Cirurgia das lesões congénitas cervicais 
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Quadro 18 

No quadro anterior resume-se a atividade esperada nos diferentes grupos hospitalares. 

A definição da realização de determinados procedimentos, não está somente dependente das 
capacidades do Serviço, mas também da existência de valências que possam complementar e apoiar as 
intervenções cirúrgicas que necessitem de equipas multidisciplinares. 

Na área da Otorrinolaringologia temos a destacar os centros de referência de implantes cocleares. Para 
os centros de referência serão referenciadas as patologias que pela sua complexidade ou raridade 
deverão apenas ser objeto de intervenção nestes centros. De acordo com a realidade atual, alguns 

HOSPITAIS PATOLOGIAS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EQUIPAMENTO 

SUP 

Ouvido 
Cirurgia funcional do ouvido Cirurgia do CAI Cirurgia do pavilhão auricular Cirurgia da infeção otológica Implantes Cocleares 

Material Cirúrgico Microscópico cirúrgico Torre de endoscopia Laser CO2 Ultracision Coblation Neuroestimulção Neuronavegação 

Nariz e Seios Peri Nasais Cirurgia Rinoplastica Cirurgia da base do crânio Cirurgia do septo nasal Cirurgia endoscópica sinusal  

Boca e Orofaringe 

Cirurgia das amígdalas e adenoides Cirurgia oncológica com reconstrução Cirurgia do palato Cirurgia da língua  

Laringe  Cirurgia trans oral laringea Cirurgia oncológica da laringe Fono cirurgia 

Pescoço 

Cirurgia da glândula tiróide Cirurgia das glândulas salivares Cirurgia das cadeias ganglionares cervicais Cirurgia das lesões congénitas cervicais Cirurgia oncologia cervical com reconstrução 
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Centros Hospitalares SUP, possuem capacidades que os podem qualificar como centros de referência 
para determinadas patologias. 

Como exemplo temos o CHUC e o CHLO nos implantes cocleares, o CHVNG na cirurgia da cabeça e 
pescoço com reconstrução plástica, os IPO em toda a patologia oncologia na área de ORL, o CHLC na 
patologia pediátrica e otoneurocirurgica, o CHAA na patologia do sono etc. 

A necessidade de colaboração interdisciplinar em determinadas áreas, permite a realização de 
procedimentos avançados no tratamento de patologias mais diferenciadas. Como exemplo, apresenta-se 
o CHVNG que tendo um serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva com uma experiência vasta no 
campo da reconstrução cirúrgica da Cabeça e Pescoço, permite o tratamento de doentes oncológicos 
cirúrgicos em colaboração com serviço de ORL proporcionando a sua imediata reabilitação. 

6.2. LOCALIZAÇÃO ESPERADA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA DA OTORRINOLARINGOLOGIA 

Recomenda-se que todos os Hospitais SUMC e SUP tenham um Serviço de Urgência em ORL com 
equipa de 2 elementos no horário 8h-20h. 

No horário noturno 20h-8h, deve ser implementado em todas as regiões do país o conceito da Urgência 
Metropolitana UMORL em Hospitais Sede onde este serviço estará disponível. No quadro seguinte e em 
cada região, apresentam-se as unidades Hospitalares onde a sede da UMORL deverá estar localizada.  

UMORL 
NORTE  CENTRO SUL 
SEDE SEDE SEDE 
CHSJ CHUC CHLN CHLC 

BRAGA VISEU  EVORA 
CHTMAD LEIRIA ALGARVE      Quadro 19 
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ORGANIZAÇÃO DAS URGÊNCIAS METROPOLITANAS           

UMORL 
Região Sede Hospitais População Equipa 

NORTE 

CHSJ 

CHSJ 

2.081.822 3 Médicos 

CHP 
CHVNG 
HOSP POVOA /V.CONDE 
CHTS 
CHEDV 
ULSM 

Hosp BRAGA 
Hosp Braga 

1.190.945 2 Médicos 
Hosp Barcelos ;  
CHMA 
Hospital de Guimarães 
ULSAM 

CHTMAD CHTMAD 408.515 2 Médicos 
ULS Nordeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMORL 
Região Sede Hospitais População Equipa 

CENTRO 

CHUC 

CHUC 

808.789 2 Médicos 
CHBV 
HOSP. FIGUEIRA DA  
FOZ 
HOSP CANTANHEDE 

CHTV 
CHTV 

619.363 2 Médicos CHCB 
ULS GUARDA 
ULS CB 

LEIRIA 
CHL 

1.032.873 2 Médicos CHO 
CHMT 
HOSP SANTARÉM 
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Quadro 20 

6.3. CARACTERIZAÇÃO ESPERADA DAS EQUIPAS 

Recomenda-se que as equipas de Urgência contemplem no mínimo 2 elementos no horário das 8h as 
20h. Devendo um ser especialista e o segundo elemento poderá ser um médico interno. No período 
noturno todos os Serviços com atividade cirúrgica e internamento devem comtemplar o apoio aos seus 
doentes internados em regime de prevenção. Nos hospitais com maior movimento a equipa deverá ser 
constituída por três elementos. As equipas da Urgência Metropolitana deverão ser constituídas por dois 
ou três elementos podendo um deles ser um médico interno.  

UMORL 
Região Sede Hospitais População Equipa 

LVT 

CHLN 

HFF 

1.522.788 3 Médicos 
HBA 
CHLO 
HVFX 
CHLN 

CHLC 

CHLC 

1.335.185 3 Médicos  
HGO 
Hosp Setúbal 
Hosp Barreiro Montijo 
Hosp Cascais 

Região Sede Hospitais População Equipa 

ALENTEJO EVORA 
Hospital Évora 

509.849 2 Médicos ULS Norte Alentejano 
ULS Litoral Alentejano 
ULS Baixo Alentejo 

Região Sede Hospitais População Equipa 
ALGARVE FARO CHA 451.006 2 Médicos 
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Recomenda-se que todos os médicos dos serviços de ORL envolvidos na UMORL, participem na 
constituição das equipas de urgência, devendo cada grupo contribuir para a constituição das equipas no 
Hospital sede.  
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6.4. ARQUITETURA DAS RRH 
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ARS NORTE 
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ARS CENTRO 
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ARS LISBOA E VALE DO TEJO 
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ARS ALENTEJO 
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ARS ALGARVE 
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7 – MONITORIZAÇÃO DA RRH  

As unidades/serviços de ORL devem obedecer a critérios de qualidade, passíveis de ser considerados 
credenciados após auditorias para formação e funções assistenciais. 

Assim, consideram-se como parâmetros mínimos de avaliação os seguintes: 

Estrutura 

N.º de gabinetes de consulta disponíveis e n.º de horas disponíveis no ano; 
N.º de gabinetes de exames e n.º de horas disponíveis no ano; 
Equipamentos existentes (da lista expressa neste documento por tipologia) em boas condições de 
funcionamento; 
Total de horas de médicos disponíveis no ano; 
N.º de horas disponíveis de técnicos de ORL no ano. 

Processo 

Tempo de espera para marcar a primeira consulta; 
N.º de doentes em lista de espera em 31 de Dezembro/População de atração direta; 
N.º de doentes em lista de espera em 31 de Dezembro/População de atração direta e indireta; 
N.º de períodos de consulta de 4 h realizados desde 2 de Janeiro a 31 de Dezembro; 
N.º de períodos de 4h de consulta previstos e cancelados de 2 de Janeiro a 31 de Dezembro; 
N.º de primeiras consultas/n.º de consultas totais; 
Marcação de consultas diretamente do Centro de Saúde - Sim ou não; 
N.º de doentes em lista de espera para cirurgia em 31 de Dezembro; 
Média de dias de espera para a cirurgia em 31 de Dezembro dos doentes em lista; 
Existência de avaliação da satisfação dos utentes do serviço/unidade; 
Proporção de respondentes a inquérito de satisfação do total de atendimentos na consulta, em exames e 
em intervenções cirúrgicas. 
 
Resultados 
Reinternamentos nos 30 dias seguintes pelo mesmo motivo/total de doentes internados; 
Complicações sérias/total de doentes intervencionados; 
Reintervenções cirúrgicas nos 30 dias seguintes/total intervenções no ano; 
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Proporção de doentes satisfeitos e muito satisfeitos com a assistência prestada/total de respondentes a 
inquérito do serviço/unidade. 
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9 – ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

ACSS  Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

CH Centro Hospitalar 

EPE  Entidade Pública Empresarial 

ETC  Equivalente a tempo completo 

GTRH  Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar 

IP  Instituto Público 

PPP  Parceria Público Privada 

RANU                 Rastreio Auditivo Neonatal Universal 

RRH  Rede de Referenciação Hospitalar 

SNS  Serviço Nacional de Saúde 

SUB  Serviço de Urgência Básico 

SUMC  Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico 

SUP  Serviço de Urgência Polivalente 

UMORL               Urgência Metropolitana de Otorrinolaringologia 

 



 

 

 

 


