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1 – ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E HISTÓRICO  

 

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

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

Em termos históricos, as RRH tiveram origem no Programa Operacional da Saúde – SAÚDE 
XXI, na sequência das principais recomendações do Subprograma de Saúde 1994-1999, constituindo-se, 
na altura, como o quadro de referência de suporte ao processo de reforma estrutural do sector da saúde. 
No eixo prioritário relativo à melhoria do acesso a cuidados de saúde de qualidade, a medida 2.1 do 
referido programa (“Rede de Referenciação Hospitalar”) objetivava implementar RRH pelas áreas de 
especialização tidas como prioritárias, visando a articulação funcional entre hospitais, mediante a 
diferenciação e identificação da carteira de serviços, de modo a responder às necessidades da 
população, garantindo o direito à proteção e acesso na saúde.  

Deste modo, as RRH instigaram um processo de regulação e de planeamento da 
complementaridade entre instituições hospitalares, contribuindo para a otimização e gestão eficiente da 
utilização de recursos, com vista a assegurar um quadro de sustentabilidade a médio e longo prazo do 
SNS.  

Vários são os normativos legais e documentos técnicos que abordam a temática das redes 
hospitalares e a sua importância estratégica como garante da sustentabilidade e eficiência do SNS. A Lei 
n.º 64-A/2011, de 30 de dezembro, que aprovou as Grandes Opções do Plano para 2012-2015, bem 
como o Programa do XIX Governo Constitucional, preconizavam a melhoria da qualidade e acesso dos 
cidadãos aos cuidados de saúde, mediante a reorganização da rede hospitalar através de uma visão 
integrada e mais racional do sistema de prestação de cuidados.        
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Na sequência do Memorando de Entendimento celebrado com a União Europeia, o Banco 
Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, foi criado o Grupo Técnico para a Reforma 
Hospitalar (GTRH) - Despacho do Ministro da Saúde n.º 10601/2011, de 16 de agosto, publicado no 
Diário da República, II Série, n.º 162, de 24 de agosto - cujo relatório final intitulado “Os Cidadãos no 
Centro do Sistema, Os Profissionais no Centro da Mudança” definiu oito Iniciativas Estratégicas, 
corporizadas, cada uma, por um conjunto de medidas, cuja implementação e monitorização, promoverão 
o cumprimento de um programa de mudança, com a extensão, profundidade e densidade exigidas numa 
verdadeira reforma estrutural do sector hospitalar português.  

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

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

No primeiro Eixo Estratégico “Uma Rede Hospitalar mais Coerente”, o GTRH propôs a 
elaboração da Rede de Referenciação Hospitalar de forma estruturada e consistente e dotada de 
elevados níveis de eficiência e qualidade dos cuidados prestados. Para o efeito, e com o desígnio de 
redesenhar a rede hospitalar naqueles pressupostos, foi proposta a revisão das RRH em vigor, bem 
como a elaboração das redes inexistentes, promovendo-se uma referenciação estruturada e consistente 
entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares (considerando toda a rede de prestação, 
desde os cuidados de primeira linha aos 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 
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primários, hospitalares e continuados integrados, cuidados pré-hospitalares, serviços de urgência, entre 
outros, consolidando uma rede de prestação de cuidados integrada e eficiente. Ademais, o Plano 
Nacional de Saúde – Revisão e extensão a 2020 sugere, no eixo “Equidade e Acesso Adequado aos 
Cuidados de Saúde”, “O desenvolvimento de redes de referenciação de cuidados não apenas de base 
geográfica, mas também de hierarquia de competências técnicas”. Pretende-se, deste modo, uma rede 
hospitalar coerente, racional e eficiente, consubstanciada num sistema integrado de prestação de 
cuidados.  

Por outro lado, a Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril, 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. 
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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, 
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 
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técnica e as regras de referenciação em vigor, indo ao encontro do preconizado na Lei n.º 7-B/2016, de 
31 de março, que aprova as Grandes Opções do Plano para 2016 -2019. 

A referida Portaria objetiva: (i) definir o processo de classificação dos hospitais, centros 
hospitalares e unidades locais de saúde do SNS (independentemente da sua natureza jurídica e tendo 
como princípio a definição das RRH) e (ii) continuar o processo de criação e revisão das RRH.  

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  

 

1.1. ENQUADRAMENTO HOSPITALAR DA NEUROCIRURGIA EM PARTICULAR 

 

A Neurocirurgia, embora sendo uma especialidade relativamente recente, é uma das que mais 
tem evoluído.  

Este desenvolvimento deve-se não só à rápida evolução técnica e tecnológica, mas também aos 
avanços do ponto de vista diagnóstico e terapêutico, ao conhecimento dos mecanismos das doenças, à 
capacidade ampliada de caracterizar e proteger a função do órgão afetado e ainda a fatores externos à 
própria especialidade como a evolução socioeconómica e as expectativas dos doentes. 

São múltiplos os avanços nas técnicas cirúrgicas, especialmente nas microcirúrgicas 
(destacando-se a cirurgia guiada pela imagem e a monitorização intraoperatória), na neuroanestesia, na 
imagiologia (quer a não invasiva, quer as suas técnicas terapêuticas), no intensivismo e na radiocirurgia, 
e estes, no seu conjunto, têm contribuído para a rápida evolução da neurocirurgia, de alguma maneira 
modificado a sua prática em todo o seu âmbito, mas especialmente no campo das cirurgias funcional, 
vascular e da coluna.  

Na patologia vascular, houve uma redução no número de doentes tratados cirurgicamente a 
aneurismas e a malformações arteriovenosas cerebrais, como consequência do desenvolvimento da 
terapêutica endovascular e da radiocirurgia. Esta situação levanta novos problemas, pela dificuldade em 
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garantir uma formação adequada de neurocirurgiões no tratamento destas patologias. Será assim 
necessário ponderar quer a reformulação dos programas de treino a nível do internato médico, de modo a 
garantir aos especialistas mais novos a aquisição de competências para o tratamento endovascular, quer 
a referenciação destas patologias de modo a permitir que pelo menos alguns Serviços possam manter 
um número suficiente de casos que permitam assegurar os melhores resultados clínicos possíveis. Por 
outro lado, abrem-se novas perspetivas de tratamento, com a utilização de técnicas de revascularização 
cerebral (endarterectomia cirúrgica e bypass) para o tratamento cirúrgico de patologias vasculares 
isquémicas, aneurismáticas e tumorais. 

Na Neurocirurgia funcional, a neuromodulação tem vindo a crescer de modo muito significativo, 
não só pela evolução da própria tecnologia relacionada com os elétrodos e da definição da imagem dos 
pontos-alvo, mas também pelo aumento do espectro de indicações e patologias a tratar, fenómeno este 
intimamente associado à evolução destas técnicas de uma forma de intervenção ablativa para uma outra 
de estimulação e como tal de efeitos reversíveis. O alargamento das indicações a alguns quadros de 
doença psiquiátrica e, eventualmente, à doença de Alzheimer e à obesidade, mudará completamente o 
padrão atual, aumentando exponencialmente o número destas cirurgias. No entanto, os elevados custos 
económicos destas técnicas, continuarão a limitar uma sua utilização mais generalizada. A cirurgia da 
epilepsia refratária foi recentemente alvo de uma reformulação organizacional, tendo sido definidos a 
nível nacional os Centros onde esta deve ser efetuada. 

A nível da patologia da coluna as modificações têm também sido relevantes, verificando-se um 
peso cada vez mais significativo das técnicas de instrumentação e das abordagens minimamente 
invasivas, praticadas maioritariamente por neurocirurgiões, mas também por ortopedistas e mesmo 
neurorradiologistas. Esta realidade tem obrigado a recentrar a organização da atividade em torno dos 
contornos técnicos e científicos a que obriga o tratamento da patologia da coluna. O envelhecimento 
progressivo da população, bem como a valorização dos parâmetros relacionados com a qualidade de 
vida, traz seguramente um maior número de indicações para terapêutica no campo da patologia 
degenerativa da coluna. 

A Neurocirurgia Oncológica tem sofrido modificações importantes que se prendem com o melhor 
conhecimento da história natural dos tumores do Sistema Nervoso Central (SNC), concomitantemente 
com uma maior compreensão e capacidade de explorar e testar em tempo real a função do cérebro. Esta 
realidade, associada a um avanço significativo das formas de tratamento adjuvante, tem aberto a porta a 
uma atitude mais interventiva em relação a muitos dos tumores do SNC. Existe uma adoção quase 
generalizada de uma estratégia de cirurgia precoce nos gliomas de baixo grau e de uma mais alargada 
remoção nos gliomas de alto grau, bem como de mais frequentes re-intervenções nas suas recidivas, 
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recorrendo-se com frequência à monitorização intraoperatória e à marcação das células tumorais com 
agentes fluorescentes. O desenvolvimento da caracterização molecular dos gliomas malignos levará a um 
tratamento mais personalizado e, em conjunto com os desenvolvimentos cirúrgicos, a uma maior 
sobrevida naqueles tumores. O desenvolvimento geral da oncologia, condicionando maiores sobrevidas 
aos doentes portadores de tumores malignos, terá um reflexo no campo da patologia tumoral 
neurocirúrgica, pelo aumento do número de doentes que desenvolverão metastização cerebral e/ou da 
coluna vertebral. As técnicas de cirurgia da base do crânio, habitualmente utilizadas em tumores 
extraparenquimatosos, têm vindo a perder alguma relevância e a serem substituídas por abordagens 
menos agressivas que, embora possam obrigar a mais tempos cirúrgicos e/ou a terapêuticas 
complementares conduzem a melhores resultados em termos clínicos e funcionais. É neste campo que a 
endoscopia tem tido avanços mais significativos. Em algumas destas patologias a evolução tem ditado 
um aumento de casos tratados com radiocirurgia a realizar, sempre, conjuntamente por radioterapia e 
neurocirurgia.  

Na Neurocirurgia pediátrica, continua a haver uma redução na incidência das patologias 
malformativas congénitas, podendo transpor-se para esta faixa etária a maioria das alterações acima 
elencadas, com particular relevo para um aumento da sobrevida dos doentes com patologia oncológica. 

Para além destes desenvolvimentos nos diversos campos da Neurocirurgia, a definição de 
diversas normas de orientação terapêutica/protocolos - especialmente no campo da traumatologia, da 
oncologia e da patologia vascular - têm contribuído para uma abordagem mais homogénea de diversas 
patologias e seguramente para melhores resultados clínicos no tratamento das diversas patologias. No 
entanto, o envelhecimento progressivo da população tratada, com as suas múltiplas morbilidades 
associadas e a iatrogenia induzida com a poli medicamentação inerente ao aumento da idade 
(especialmente a anticoagulação e a antiagregação), pode seguramente questionar alguns daqueles 
resultados. 

De uma forma geral, a maioria dos centros neurocirúrgicos está devidamente equipada para o 
tratamento das patologias enumeradas. Subsistem algumas limitações no tocante a algumas técnicas 
mais diferenciadas de imagem intraoperatória (TAC ou RM) que estão sobretudo relacionadas com o seu 
elevado custo. De notar que algumas destas técnicas se encontram em evolução, algumas com 
indicações limitadas como a RM, e antevê-se a introdução de outro tipo de equipamentos adjuvantes da 
cirurgia, como por exemplo a robótica. 

A evolução para uma abordagem multidisciplinar da doença e das suas formas de tratamento 
tem sido uma realidade, o que obriga a uma estreita convivência com outras especialidades como a 
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Anestesiologia, o Intensivismo, a Neurologia, a Neurorradiologia, a Neuropatologia, a Oncologia Médica e 
Radioterapia assim como a Medicina Física e de Reabilitação. O desenvolvimento da terapêutica 
endovascular tem favorecido a abordagem conjunta de diversas patologias, com a definição de equipas 
“neurovasculares” que se organizam nos diferentes Serviços. A Anestesiologia, com novos fármacos e 
suas monitorizações, tem, em conjunto com a monitorização intraoperatória de diversos parâmetros 
neurológicos (da responsabilidade da Neurofisiologia) permitido intervenções cada vez mais seguras e 
mais “radicais”. A constante procura de melhores resultados clínicos para os doentes neurocirúrgicos tem 
também originado um aprofundamento das relações entre a Neurocirurgia e o Intensivismo, com o 
desenvolvimento de Unidades de Neurocríticos nas diferentes Instituições, com modelos organizativos 
diversos. 

Existem no presente, enquadrados no Serviço Nacional de Saúde, 12 Serviços de Neurocirurgia: 
Hospital de Braga, Centro Hospitalar de S. João, Centro Hospitalar do Porto e IPO- Porto, Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Centro Hospitalar de Tondela/Viseu, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Centro Hospitalar Lisboa Central, Centro 
Hospitalar Lisboa Oriental, Hospital Garcia de Orta em Almada e Centro Hospitalar do Algarve. Existem 
ainda Serviços de Neurocirurgia nas Ilhas: o Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal – Madeira e o 
Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada – Açores. Em 2011, na sequência de decisão da ARS-
Norte, o Serviço de Neurocirurgia existente no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, foi encerrado e 
os seus três elementos integrados no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho. 

A organização dos diferentes Serviços a nível nacional sofreu alguns desenvolvimentos 
recentes, especialmente com a fusão dos 2 Serviços que existiam em Coimbra e com o desenvolvimento 
progressivo de outros como os de Faro e Viseu, que estão neste momento com recursos humanos e 
tecnológicos que já quase lhes garantem uma completa autonomia para o tratamento da maior parte da 
patologia neurocirúrgica, bem como para o assegurar permanente da urgência desta especialidade. 
Outros têm, como consequência do seu desenvolvimento, ganho a capacidade formativa que não tinham 
até bem há pouco tempo, como o Serviço de Vila Nova de Gaia. Uma atenção especial deverá ser tida 
em relação às carências nestes 3 últimos Serviços de modo a se poderem corrigir os défices que ainda 
apresentam.  

Em termos de atividade privada esta desenvolve-se em vários pontos do País, especialmente 
nas cidades onde existem Serviços de Neurocirurgia, sendo que em algumas das Unidades onde se 
desenvolve essa atividade privada as condições de prestação de cuidados e os equipamentos existentes 
permitem o tratamento da maioria das patologias neurocirúrgicas. 
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O número de neurocirurgiões não tem tido variação significativa, mantendo-se o número de 
internos praticamente constante, em relação com as capacidades formativas dos Serviços. No entanto, a 
recente mudança no paradigma do regime de trabalho médico acarretará, necessariamente, dificuldades 
na manutenção dos níveis de produtividade dos Serviços, e carece de urgente e profunda reflexão por 
parte de quem tem a responsabilidade quer da organização do trabalho quer dos recursos humanos em 
cada Instituição.  

A Neurocirurgia enquanto especialidade de elevado grau de diferenciação técnica e humana, 
mobiliza um conjunto extremamente importante de recursos nas mesmas áreas que são, por si só, 
definidores de uma unidade hospitalar terciária e de referência e de uma urgência polivalente. O exercício 
assistencial de qualidade impõe uma base de referenciação substancial que assegure a rentabilização 
dos recursos instalados e permita desenvolver polos de excelência com autonomia controlada e que 
obedeçam aos desígnios gerais tratados pela tutela. 

Fácil é de entender que, a bem do rigor e da qualidade, se não deve permitir o pulular de 
pequenos Serviços amputados das condições acima enumeradas. Por outro lado, é absolutamente 
fundamental assegurar que a distribuição geográfica dos Serviços existentes, ou a existir, cubra cabal e 
eficazmente as necessidades da população portuguesa, não só do ponto de vista dos procedimentos “de 
urgência” como também dos eletivos.  

De realçar também que o exercício da Neurocirurgia, como o entendemos, no âmbito do Serviço 
Nacional de Saúde, deve ter lugar em Serviços com as condições adequadas para permitir um treino pós-
graduado de acordo com os cânones de rigor e qualidade impostos pelo Colégio da Especialidade de 
Neurocirurgia, alinhados com as normas europeias neste âmbito. 
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2 – ÂMBITO DA ESPECIALIDADE HOSPITALAR  

 

A Neurocirurgia é a especialidade médica hospitalar que assegura o diagnóstico e tratamento 
cirúrgico das doenças do sistema nervoso central, periférico e autónomo, bem como, das suas estruturas 
de envolvimento e proteção, vascularização e suporte, na população pediátrica e adulta. Intervém 
ativamente noutras áreas relacionadas com as patologias que trata, não necessariamente cirúrgicas 
nomeadamente em procedimentos de cuidados diferenciados e neuro-intensivos assim como de 
reabilitação ou de terapêuticas adjuvantes em rádio e quimioterapia. 

 

2.1. DETALHES DAS PATOLOGIAS 

 

Consideram-se áreas específicas de intervenção neurocirúrgica para diagnóstico e tratamento as 
seguintes: 

1 - Os tumores primitivos ou secundários do sistema nervoso central e periférico incluindo a 
participação no tratamento neuro-oncológico, nomeadamente em radiocirurgia. 

2 - Os tumores da hipófise e região para selar. 

3 - Os tumores e lesões expansivas intraorbitárias. 

4 - As doenças vasculares do Sistema Nervoso Central e Periférico, com destaque para o 
tratamento dos aneurismas e malformações vasculares quer por via cirúrgica quer por via endovascular. 
As doenças obliterativas ou traumáticas dos vasos do pescoço ou intracranianos estão também no seu 
âmbito, incluindo tratamentos relacionados com acidentes vasculares cerebrais isquémicos ou 
hemorrágicos. 

5 - Na Neurocirurgia Funcional englobam-se o tratamento das doenças do movimento, da 
epilepsia nas suas vertentes cirúrgicas, a cirurgia da dor, a psicocirurgia,  obrigatoriamente integrando  
equipas multidisciplinares próprias para cada objetivo. 
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6 – A patologia da coluna vertebral, nas patologias degenerativa, tumoral, infeciosa e 
malformativa, incluindo técnicas reconstrutivas, de estabilização mecânica, minimamente invasivas e a 
Imagiologia intraoperatória  

7 - A Neurocirurgia Pediátrica, área que já é considerada em alguns países como 
subespecialidade, é parte integrante e inseparável da Neurocirurgia, ocupando-se das mesmas 
patologias em idade Pediátrica, mas com relevância para as afeções relacionadas com o anormal 
desenvolvimento do Sistema Nervoso Central e principalmente para a consideração constante do 
potencial para alterações do crescimento somático e no desenvolvimento psicomotor das várias afeções 
neurocirúrgicas e das várias opções para o seu tratamento. É exigível, atualmente, o internamento em 
ambiente Pediátrico, sendo as exigências em competência técnica e experiência dos intervenientes 
idênticas à dos adultos, devendo haver proximidade entre as Unidades de Pediatria e as de Adultos de 
forma a utilizar os mesmos equipamentos e a não desperdiçar recursos. 

8 - O diagnóstico e tratamento cirúrgico das infeções intracranianas e intrarraquidianas, assim 
como das perturbações da circulação do Liquido cefalorraquidiano. 

9 - Outras doenças de natureza traumática, infeciosa, degenerativa, malformativa ou tumoral do 
crânio, do ráquis ósseo, da medula, dos nervos periféricos e seus invólucros. 

10 - No Serviço de Urgência, o diagnóstico e o tratamento em situações traumáticas do crânio e 
ráquis, muito em particular as de gravidade moderada ou maior, ou que apresentem sinais de défice 
neurológico, assim como das afeções de etiologia vascular, tumoral, infeciosas e da circulação do líquido 
cefalorraquidiano (LCR) agudas. Sob sua supervisão deverão ser implementados protocolos de 
atendimento e orientação para as situações de menor gravidade que não careçam de tratamento direto 
neurocirúrgico onde se incluem também, o recurso a técnicas informáticas de transmissão de imagem ou 
de conferência médica. 

 

2.2. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA  

 

É fundamental assegurar que a distribuição geográfica dos Serviços cubra eficazmente as 
necessidades da população portuguesa de modo que esta a eles possa recorrer, com rapidez e 
segurança, não só do ponto de vista dos procedimentos de urgência, mas também da cirurgia eletiva. 
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Os avanços tecnológicos introduzidos têm promovido uma rápida evolução na prática de 
neurocirurgia em todo o seu âmbito. São exigíveis alta diferenciação técnica e humana com equipas 
diferenciadas, envolvendo áreas amplas de referenciação de modo a assegurar a rentabilização dos 
recursos instalados. Não devem, pois, ser permitidas Unidades que não disponham de condições de 
funcionamento que permitam uma prática que cumpra os critérios de qualidade atuais.  

 

2.3. TREINO PÓS GRADUADO 

 

É exigível, no âmbito dos Serviços do Sistema Nacional de Saúde, condições adequadas para 
permitir um treino pós-graduado de acordo com os critérios de rigor e qualidade impostos pelo Colégio de 
Especialidade de Neurocirurgia da Ordem dos Médicos alinhados com as normas Europeias neste 
âmbito, de forma a garantir a evolução da qualidade assistencial.  

 

2.4. SUBESPECIALIZAÇÃO 

 

Existe, atualmente, a tendência para subespecialização, dada a vasta patologia que a 
especialidade de Neurocirurgia trata. O aumento crescente da área de intervenção neurocirúrgica 
decorrente da evolução científica e tecnológica já anteriormente mencionadas aconselha à organização 
da atividade neurocirúrgica por áreas de interesse e de prática específicas. Esta tendência deverá ser 
encarada de forma criteriosa conforme o volume das mesmas e as necessidades dos Serviços de forma a 
garantir a qualidade e rentabilidade. A implementação de centros de referência em algumas patologias 
parece-nos, de modo semelhante ao que já foi iniciado, ser o caminho a seguir. 
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2.5. INTER-RELAÇÃO COM OUTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 

Para bom desempenho da Neurocirurgia é fundamental a colaboração próxima e permanente de 
outras Especialidades organizadas em Serviços ou em competências dentro dos Serviços, 
nomeadamente: 

1 - Neurologia, especialidade que partilha com a neurocirurgia o diagnóstico e tratamento das 
patologias do sistema nervoso, em particular para o desenvolvimento de novas áreas nomeadamente no 
campo funcional. 

2 - Neurorradiologia com disponibilidade permanente de TAC, RMN, Angiografia e capacidade 
de Neurorradiologia de intervenção. 

3 - Neurofisiologia com capacidade de monitorização intraoperatória, cada vez mais exigível para 
melhor tratamento, reduzindo eventuais sequelas. 

4 - Disponibilidade de Anestesistas com formação em Neuroanestesia pela diferença que estes 
constituem na condução dos procedimentos e nos resultados. 

5 - Pediatria dispondo, nomeadamente, de Neuropediatria. 

6 - Unidades de Neurocríticos ou de Cuidados Intensivos dispondo de Intensivistas ou 
Anestesistas experientes em Neurocríticos e devidamente equipadas para monitorização do sistema 
nervoso. 

7 - Neuropatologia para adequado diagnóstico e orientação das patologias nomeadamente as 
oncológicas, permitindo a proximidade o recurso a exames extemporâneos.  

8 - Neuro-oncologia multidisciplinar, de forma a permitir rápida orientação da patologia para os 
tratamentos adjuvantes como a radio e a quimioterapia.   

9 - Oncologia médica para melhor orientação da doença secundária. 

10 – Neuroendocrinologia, relevante para o tratamento dos tumores da hipófise nos quais a 
conjugação de tratamento médico e cirúrgico é essencial. 
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11 - Oftalmologia e Otorrinolaringologia nas patologias dos territórios fronteira, nomeadamente a 
órbita e a base do crânio. 

12 - Medicina Física e Reabilitação, permitindo uma recuperação mais eficaz das sequelas 
resultantes da doença e do tratamento, 

13 - Neuropsicologia treinada para preparação de doentes para execução de determinadas 
técnicas cirúrgicas e para a reabilitação cognitiva. 

14 - Psiquiatria cuja colaboração é necessária para melhor seleção do perfil dos doentes no pré-
operatório e, por vezes, acompanhamento pós-operatório. 

 

2.6. NECESSIDADES EM RECURSOS HUMANOS E TÉCNICOS 

 

Um Serviço de Neurocirurgia exige investimentos importantes em recursos técnicos, humanos e 
a avultada despesa de manutenção, dada a extrema diferenciação da especialidade e dos cuidados que 
presta, devendo obrigatoriamente ter condições para funcionar em pleno. Assim deverá aproximar-se das 
orientações europeias e nomeadamente: 

1 - Dispor de população de referenciação a aproximar-se do número de 1 milhão. 

2 - Assegurar Urgência interna ao Serviço e ao Hospital onde está inserida. 

3 - Assegurar Urgência aberta ao exterior 24h/dia, 365 dias/ano, podendo ser recomendável em 
circunstâncias próprias e definidas a rotatividade de Centros com proximidade de forma a rentabilizar 
recursos. 

4 - Dispor de um número de 30 camas de enfermaria a que acrescem camas de cuidados 
intensivos calculados de forma a assegurar uma adequada rentabilização dos recursos disponíveis. 

5 - Dispor de horas de Bloco Operatório adequadas às necessidades. 

6 - As salas (uma ou duas) deverão estar adequadamente equipadas de acordo com o estado da 
arte necessário para a realização de intervenções neurocirúrgicas 
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7 - Dependendo dos recursos disponíveis poderão ter ou não capacidade para a formação pós-
graduada. 
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3 – EPIDEMIOLOGIA DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS MAIS FREQUENTES  

 
3.1. PATOLOGIA TRAUMÁTICA (CABEÇA, RÁQUIS, NERVOS PERIFÉRICOS). 
 

Traumatologia Crânio-Encefálica 

Os Traumatizados Crânio-Encefálicos (TCE) têm tido nos últimos vinte e, de forma mais 
evidente, nos últimos dez anos uma realidade epidemiológica substancialmente diferente. 

As medidas de prevenção rodoviária implementadas, como o uso de capacete nos condutores e 
passageiros de veículos de duas rodas, a par do decréscimo significativo do uso destes veículos, o uso 
de cinto de segurança nos automóveis, a melhoria das condições de segurança passiva dos automóveis 
e a melhoria evidente das vias de comunicação fizeram com que o estereótipo do traumatizado de crânio 
deixasse de ser um adulto jovem vítima de acidente de viação. 

Também o reforço das medidas de segurança no trabalho com a obrigatoriedade do uso de 
capacete e de proteções nos andaimes contribuíram para uma diminuição das consequências dos 
acidentes laborais. 

O aumento da esperança de vida e a mudança das relações familiares com idosos cada vez em 
maior número e mais abandonados à sua sorte sujeitos a quedas do mesmo nível levam a que seja os 
indivíduos com idades superiores a setenta anos a população dominante no foro da traumatologia crânio-
encefálica nos dias de hoje. 

Para uma compreensão global do problema importa ter em conta que estes idosos têm uma 
capacidade vital diminuída (da qual resulta uma recuperação mais difícil) e são, habitualmente, 
portadores de co-morbilidades que interferem com a capacidade de recuperação. Num número muito 
significativo, são ainda consumidores de fármacos que aumentam de forma significativa o risco de um 
traumatismo craniano e das suas complicações, designadamente hemorragias (nos indivíduos 
submetidos a hipocoagulação ou sob o efeito de antiagregantes plaquetares). 

Em termos de gestão hospitalar emerge ainda a questão de que, se em relação aos adultos 
jovens a perspetiva de recuperação era legitima e ancorada nos recursos da Medicina Física e 
Reabilitação (MFR), em relação aos idosos a MFR não pode ser tão otimista.  
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Os TCE são orientados em função da sua situação clinica avaliada com base na Escala de 
Coma de Glasgow, que permite dividi-los em três grupos (ligeiros, moderados e graves). 

Estima-se que os traumatismos cranianos ligeiros tenham uma incidência de 135/100.000 
habitantes/ano. Destes, cerca de 10% carecem de cuidados em regime de internamento para vigilância 
clinica não necessariamente em ambiente neurocirúrgico, de acordo com o Protocolo Nacional de TCE. 

Neste subgrupo é de esperar que cerca de 30% possam carecer de parecer e/ou orientação 
especifica de Neurocirurgia. 

As técnicas de telemedicina facilitam a obtenção deste parecer a partir da informação clinica 
adequada e observação da imagiologia, sem necessidade de deslocação do doente e acrescentam um 
ganho significativo em termos de conforto para o doente e familiares, bem como do ponto de vista 
económico (evitando transportes desnecessários).  

Decorrendo do reconhecimento da importância destas ferramentas, o Governo decidiu, em 26 de 
Outubro de 2016, avançar com a criação do Centro Nacional de TeleSaúde (CNTS). O objetivo é 
«reforçar a estratégia nacional para a promoção da telemedicina e da utilização das tecnologias de 
informação e comunicação, como parte integrante de processos de reforma dos cuidados de saúde, em 
articulação com o Centro de Contacto do SNS». 

Os traumatismos de crânio moderados, com uma incidência esperada de 15/100.000 
habitantes/ano, implicam internamento, não necessariamente em ambiente neurocirúrgico, podendo a 
sua vigilância médica não ser obrigatoriamente feita por neurocirurgião. Contudo, é de prever a 
necessidade de parecer de Neurocirurgia caso se verifique deterioração clinica ou imagiológica o que 
poderá ocorrer em cerca de 30% dos casos. 

Os traumatismos de crânio graves, com uma incidência esperada de 14/100.000 habitantes/ano, 
implicam internamento em Unidades de Cuidados Intensivos dedicadas a doentes Neurocríticos com 
apoio permanente quanto a disponibilidade de Neurocirurgia. 

De acordo com os dados disponibilizados pela ACSS referentes ao Top 20 dos Diagnósticos 
Principais, e sua variação entre 2011-2015, as patologias traumáticas, contidas em cinco dos vinte 
diagnósticos, totalizam em 2015 um total de 2.605 casos. 

Interessante é, também, apreciar a evolução do número de casos, por diagnóstico entre os anos 
de 2011 e 2015 que se sumariza no quadro seguinte: 
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Diagnóstico 2011 2015 Variação 
% 

Hemorragia subdural traumática, consciência não especificada 516 1.025 99% 
Idem sem perda consciência 456 542 19% 

Idem com perda de consciência 355 317 -11% 
Hemorragia subdural 502 409 -19% 

Concussão do cérebro sem perda consciência 447 312 -30% 
Total 2.276 2.605 14.45% 

 

A variação da codificação, naturalmente dependente da qualidade dos registos, poderá explicar 
algumas das variações (mesmo que o desvio seja significativo) mas a tendência global vai, claramente, 
em crescendo. 

O tratamento neurocirúrgico pode ser necessário em diferentes momentos, seja para corrigir 
lesões primárias (como afundamentos, feridas craniocerebrais, fistulas de liquor), tratar complicações 
precoces (como hematomas epidurais agudos, hematomas subdurais agudos ou contusões expansivas), 
ou para a colocação de sensores para monitorização de pressão intracraniana. 

Também as complicações tardias dos traumatismos cranianos (hematomas subdurais crónicos, 
fistulas de liquor tardias, hidrocefalias pós-traumáticas) determinam a necessidade de tratamento por 
Neurocirurgia. 

O diagnóstico, e parte do tratamento dos traumatismos de crânio moderados e graves, são da 
responsabilidade da Neurocirurgia, coadjuvada pela diferenciação em Neuro-Intensivismo para os 
traumatismos de crânio graves. 

Este aspeto é de capital importância, porque permite enquadrar o próprio exercício da urgência 
neurotraumatológica. Com efeito, nos dias de hoje, esta urgência já não é só a resolução cirúrgica das 
lesões primárias e das complicações precoces anteriormente mencionadas mas, muito mais para além 
deste aspeto imediato e absolutamente necessário, também o tratamento complexo e exaustivo das 
complicações neurológicas e/ou médicas daí decorrentes, nomeadamente, tudo o que se relaciona com a 
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hipertensão intracraniana neste contexto, ou noutros, situações essas que acontecem não em ambiente 
de urgência externa mas sim de internamento. 

Esta explicação impõe-se porque permite contextualizar o próprio exercício da Neurocirurgia em 
qualquer unidade hospitalar em que se contemple a sua implementação. 

A porta aberta para a urgência, e a capacidade de com maior ou menor cobertura temporal, 
poder realizar atos cirúrgicos que, na sua maioria, não possuem grande exigência técnica no contexto 
traumatológico, não faz qualquer sentido se não se fizer prosseguir este gesto inicial de um esforço 
integrado e de alta diferenciação em Neuro-Intensivismo. 

Importa ainda salientar que os traumatismos de crânio ligeiros não necessitam, na sua 
esmagadora maioria, de observação neurocirúrgica podendo, e devendo ser alvo de diagnóstico e 
orientação por parte dos elementos médicos ou cirúrgicos escalados em regime de urgência geral da 
Instituição onde os doentes são inicialmente atendidos, de acordo com o Protocolo Nacional para os 
Traumatismos Crânio encefálicos (Circular Normativa DGS GAB 5/99). 

A Neurocirurgia deve permanecer de retaguarda para aconselhamento de qualquer situação 
clinica menos clara, o que pode ser feito tanto dentro da Instituição terciária que disponha de urgência 
neurocirúrgica, como fora dela, recorrendo ao uso da telemedicina como é já prática entre nós, mas ainda 
não generalizada. 

 

 

Traumatismos do ráquis 

A traumatologia do ráquis constitui parte integrante do exercício e da diferenciação 
neurocirúrgicas. 

Uma vez que a cirurgia da coluna tem evoluído pelo interesse e práticas paralelas das 
especialidades de Neurocirurgia e também de Ortopedia, existem situações em que alguns casos de 
traumatologia do ráquis possam ser orientados e tratados por qualquer da especialidades em causa. Tal 
não invalida que, contudo, e na medida do possível, e sem preterir a acessibilidade dos doentes com 
patologia deste foro, a Neurocirurgia tem como política e prática a demanda do tratamento nesta área. 

A mesma realidade se aplica à patologia degenerativa e tumoral do ráquis. 
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A incidência estimada de traumatismos do ráquis é de 10 a 20/100.000 habitantes por ano. 
Condicionantes locais têm determinado que muitas destas situações sejam tratadas por 

Ortopedistas. 
Contudo, o tratamento desta patologia quando envolvendo lesão neurológica deve, idealmente, 

ser protagonizado em ambiente neurocirúrgico. Estima-se que haja necessidade de intervenção em 2 
casos/100.000 habitantes/ano. 

 

Traumatismos dos nervos periféricos 

O tratamento das lesões traumáticas dos nervos periféricos está igualmente a cargo da 
Neurocirurgia mas, por razões de acessibilidade semelhantes às aduzidas para o ráquis, encontram-se 
também distribuídas pelas especialidades de Ortopedia e Cirurgia Plástica. 
 
3.2. PATOLOGIA VASCULAR 

 

No diagnóstico e tratamento das afetações do sistema nervoso com etiologia vascular 
predominam os comuns acidentes vasculares cerebrais (AVC) cujo aumento de incidência acompanha o 
aumento da esperança de vida acrescido das co-morbilidades que tal propicia.  

Os AVC são, na sua maioria, de natureza isquémica e, menos frequentemente, hemorrágicos 
sendo diagnosticados e tratados medicamente maioritariamente por Neurologia, Medicina Interna e 
Cuidados Intensivos. 

A Neurocirurgia deve fazer parte integrante do grupo multidisciplinar de decisão terapêutica para 
que possa desempenhar o seu papel fundamental nas situações dele carecidas. 

Constituem exemplo a desobstrução cirúrgica de vasos do pescoço e intracranianos e todo o tipo 
de tratamento médico e cirúrgico de prevenção da hipertensão intracraniana, em especial os hematomas 
espontâneos ou iatrogénicos e o acidente vascular isquémico maligno carecendo de craniectomia 
descompressiva. 
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O tratamento da hemorragia subaracnoídea espontânea por aneurismas da circulação cerebral 
é, hoje em dia, considerado uma urgência da mesma forma que algumas situações do foro tumoral ou 
das perturbações da circulação do liquor. 

Esta realidade ajuda a compreender e a estruturar uma verdadeira atividade assistencial de 
urgência em Neurocirurgia que é muito mais do que apenas a mais vulgar porque tradicional e frequente 
traumatologia. 

Para além da hemorragia subaracnoídea que adiante merece destaque especial, existe ainda um 
importante, se bem que menos frequente, conjunto de patologias vasculares do sistema nervoso, tanto de 
natureza congénita como adquirida, que faz parte do espectro de ação de doenças ao cuidado da 
Neurocirurgia. Dentre elas destacam-se as malformações vasculares cerebrais e medulares, as fistulas 
durais e as malformações cavernosas. 

Com especial relevo para a atividade neurocirúrgica, na patologia vascular, são de considerar a 
hemorragia subaracnoídea espontânea, os aneurismas incidentais e como tal não rotos (com uma 
incidência de 2.5 casos/100.000 habitantes/ ano, a hemorragia intracerebral, o acidente vascular 
isquémico e as fistulas durais como de seguida se explana com mais pormenor. 

 

 Hemorragia subaracnoídea espontânea 

 Ocorre, maioritariamente, por rotura de um aneurisma da circulação cerebral, com uma 
incidência estimada de 10 casos/100.000 habitantes/ ano.  

De acordo com os dados da ACSS para o Top 20 dos Diagnósticos Principais o total de casos 
em 2015 terá sido de 376 o que representa um aumento de 7% em relação aos 350 registados em 2011. 

São conhecidos como fatores predisponentes o tabagismo, a hipertensão arterial e os processos 
arterioscleróticos associados a fragilidades congénitas. 

São situações em que a urgência de esclarecimento da causa da hemorragia, o tratamento, 
desejavelmente definitivo, do aneurisma e a prevenção e tratamento das situações de vasoespasmo e de 
hidrocefalia e outras complicações possíveis, implicam urgência de procedimentos e disponibilidade 
permanente de uma equipa experiente e dedicada desejavelmente localmente ou, pelo menos, 
referenciável de imediato para Centro que disponibilize, estando otimizadas as condições logísticas e de 
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recursos humanos, o tratamento o mais precoce possível, dentro do prazo indicado pelas linhas de 
orientação existentes (até 72h).  

Tal se impõe pelo facto de se tratar de uma patologia benigna que devidamente suspeitada, 
adequadamente orientada e tratada em Centros diferenciados e experientes permite em números 
encorajadores uma cura sem sequelas. Quando tal não se verifique o resultado final será em muitos 
casos, lamentavelmente, a morte ou uma dependência severa com custos que para além de pessoais 
serão familiares e sociais. 

 

Hemorragia intracerebral espontânea. 

 Os dados disponíveis das estatísticas nacionais referem que são internados anualmente, cerca 
de 2.500 doentes com esta patologia, dos quais 10% carecem de intervenção neurocirúrgica urgente para 
drenagem do hematoma ou do sistema ventricular o que dá uma taxa de intervenção neurocirúrgica de 
2,5/100.000 habitantes/ano. 

 

 Acidente vascular cerebral isquémico. 

 A intervenção neurocirúrgica nestas situações ocorre quando se verificam enfartes evoluindo 
com edema maligno que pode constituir indicação para craniectomia descompressiva e, menos 
frequentemente, quando ocorre necessidade de processos de revascularização. 

 

 Fistulas durais. 

 Sendo uma patologia relacionada com processos degenerativos arterioscleróticos a sua 
incidência tende a aumentar com o aumento da esperança de vida. Estima-se que ocorram 
preferencialmente pelos 50-60 anos e constituam 10-15% das anomalias arteriovenosas. 

Para o seu tratamento, os procedimentos endovasculares são em muitos casos eficazes mas, na 
falência deles, é necessária a intervenção neurocirúrgica. 
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Assim sendo, é muito importante que os doentes em causa sejam orientados para Centros de 
referência onde ambos os recursos estejam disponíveis e se complementem de forma criteriosa. 

 
3.3. PATOLOGIA TUMORAL 

 

Nesta podemos considerar os tumores intrínsecos, os tumores das membranas de cobertura, de 
outras estruturas intracranianas e vasos ou envolventes que possam invadir o compartimento 
intracraniano, de restos embrionários e, ainda, as metástases. 

A incidência de tumores intrínsecos no adulto é, de acordo com a literatura estimada em 8 
casos/100.00 habitantes/ano, sendo que aumenta significativamente nos indivíduos maiores de 80 anos 
para cerca de 40 casos/100.000 habitantes/ano, donde ser necessário ter este dado em conta face ao 
aumento da esperança vida. 

Os dados referentes a Portugal mencionáveis são os divulgados pelo Registo Oncológico 
Nacional, em 2008, que refere uma incidência de 6,2 casos/100.000 habitantes/ano, com uma taxa 
superior para os indivíduos do género masculino (7,5/100.000/ano) comparativamente com os do género 
feminino (5/100.000/ano), sendo que a faixa etária mais afetada se situa entre os 60 e os 69 anos. 

Também a ACSS nos seus dados sobre o Top 20 dos Diagnósticos Principais inclui quatro 
diagnósticos desta área sumarizados no quadro que segue: 

Diagnóstico 2011 2015 Variação % 
Neoplasia maligna secundária do cérebro 746 919 23% 

Tumor maligno do encéfalo 503 450 -11% 
Neoplasia benigna das meninges cerebrais 409 485 19% 

Tumor maligno do lobo frontal 342 380 11% 
 

Também aqui a tendência de crescimento entre 2011 e 2015 é relevante, particularmente no que 
se refere às metástases (23%).  

Nas crianças, a incidência de tumores do sistema nervoso é de aproximadamente 2,5 
casos/100.000 habitantes por ano para indivíduos com menos de 15 anos. 
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Dentre os tumores das membranas de cobertura registam-se principalmente os meningiomas 
com uma incidência de cerca de 15% dos tumores primitivos/100.000 habitantes/ano e os schwannomas 
com uma incidência de 10% dos tumores primitivos ou seja 2,5 casos/100.000 habitantes/ano. 

As metástases são de diagnóstico mais frequente com as disponibilidades imagiológicas atuais 
tendendo para um número da sua frequência equivalente ao dos achados de autópsia. Pode estimar-se a 
sua ocorrência em 50% dos tumores intracranianos donde sejam de esperar 25 casos/100.000 
habitantes/ano. 

Outros tumores intracranianos possíveis são os originários de células hipofisárias assim como os 
derivados de restos embrionários que habitualmente carecem de tratamento neurocirúrgico. 

O diagnóstico e tratamento da patologia tumoral do sistema nervoso, seus invólucros e 
coexistentes constituem uma parte fundamental do exercício da Neurocirurgia. Esta deve desenvolver-se 
num contexto organizado e diferenciado de multidisciplinariedade obedecendo a critérios dirigidos de 
governação clinica nele participando quando indicado a Neurologia, a Neurorradiologia, a Oncologia 
Médica, a Radioterapia, a Neuropediatria, a Neurofisiologia, a Medicina Física e Reabilitação, a 
Neuropsicologia e outras áreas cuja diferenciação ou proximidade o aconselhem. 

A Neurocirurgia na sua vertente de tratamento da patologia tumoral constitui, por excelência, o 
paradigma da colaboração e organização interdisciplinar que deve ser apanágio da Medicina moderna e 
que pode e deve aplicar-se a outras áreas cujo desenvolvimento se deseja. 

 

 

 

 
3.4. PATOLOGIA INFECIOSA 

 

A melhoria das condições sanitárias e da assistência médica tem vindo a permitir de forma 
gradual e consistente uma redução da patologia infeciosa e parasitária carecida de tratamento 
neurocirúrgico. Contudo, a ocorrência de abcessos cerebrais, seja por contiguidade ou metastáticos, 
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assim como de empiemas ou de formas parasitárias carecidas de tratamento neurocirúrgico ainda se 
estima que possa ocorrer em 1 caso/100.000 habitantes/ano. 

Não havendo ainda dados disponíveis, assistimos já ao aumento das situações de depressão 
imunitária por doenças naturais ou induzidas por tratamentos instituídos, que é expectável possam num 
futuro próximo condicionar um recrudescimento dos quadros infeciosos, por vezes, com uma gravidade 
até aqui invulgar. 

 
3.5. PATOLOGIA DEGENERATIVA 

 

O aumento da esperança de vida tem-se feito acompanhar de um aumento de situações 
degenerativas do sistema nervoso central carecidas de tratamento neurocirúrgico. 

Destas, a mais comum é a hidrocefalia de pressão normal cuja incidência se estima, por ora, em 
1,5 casos/100.000 habitantes/ano. 

É de prever que a melhoria do diagnóstico dos casos de demência possa, num futuro próximo, 
fazer aumentar o número de casos carecidos de tratamento. 

 
3.6. NEUROCIRURGIA FUNCIONAL  
 

Nos últimos 25 anos temos assistido a um incremento da Neurocirurgia Funcional com 
intervenções diversificadas em diferentes áreas e resultados que a recomendam para novas áreas de 
intervenção. 

Nas doenças do movimento a Neurocirurgia Funcional tem obtido resultados cada vez mais 
consistentes em patologias como a doença de Parkinson, as distonias e o tremor, donde o crescendo do 
número de casos elegíveis para tal tratamento. Com as indicações atuais são necessárias cerca de 100 a 
150 cirurgias em novos doentes por ano. 

Em relação às epilepsias refratárias os bons resultados obtidos até agora justificam o 
crescimento das indicações para as diversas formas de tratamento cirúrgico disponíveis.  
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Estima-se que a incidência de novos casos de epilepsia seja de 44 casos/100.000 
habitantes/ano e que 2% deles tenham indicação para tratamento cirúrgico. 

O tratamento da dor tem conhecido um desenvolvimento significativo com intervenções da 
Neurocirurgia quer em procedimentos periféricos de ablação ou estimulação, quer na instalação de 
bombas perfusoras de analgésicos ou antiespasmódicos e mesmo a nível central com estimulação 
cortical ou profunda. 

A crescente indicação dos procedimentos para controlo da dor do ráquis com infiltrações ou 
denervação com recurso a radiofrequência a par do aumento das solicitações por parte dos doentes deve 
fazer prever uma área de intervenção crescente que exigirá recursos humanos e técnicos com os 
inerentes custos de intervenção. 

Com resultados comprovados estão os casos de descompressão microvascular para tratamento 
da nevralgia do trigémeo e outras síndromes compressivos de nervos cranianos. 

Da mesma forma a intervenção em processos psiquiátricos complexos, designadamente nos 
transtornos obsessivo-compulsivos e na depressão grave, está em franco desenvolvimento, sendo de 
prever que dentro de cinco anos mais casos sejam elegíveis para procedimentos neurocirúrgicos com 
novas áreas como os transtornos da adição e outros. 
 
3.7. PATOLOGIA MALFORMATIVA CONGÉNITA 
 

Ao invés da generalidade dos campos de intervenção da Neurocirurgia esta é uma área onde, 
mercê das possibilidades de diagnóstico pré-natal e da possibilidade de atuações subsequentes, se tem 
assistido a uma franca redução das necessidades de intervenção. 

Subsistem ainda, e é de prever que assim continuem a ocorrer, quadros de hidrocefalia 
congénita, craniossinostoses e malformações aracnóideias quísticas, que carecem de intervenção 
neurocirúrgica. 
 
3.8. PATOLOGIA RAQUIDIANA  

 

Grande parte da atividade neurocirúrgica está dirigida para a patologia do ráquis, com tendência 
crescente face ao desenvolvimento dos procedimentos, particularmente daqueles dirigidos aos processos 
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degenerativos e à sua disponibilidade para as faixas etárias cada vez mais envelhecidas. O facto de a 
causa dos sintomas ser a compressão do tecido nervoso e a utilização de técnicas microcirúrgicas e 
minimamente invasivas estão diretamente relacionadas com a opção, cada vez mais frequente dos 
doentes pelos tratamentos disponibilizados pela Neurocirurgia. 

Os dados da ACSS referentes ao Top 20 Diagnósticos Principais no que concerne à patologia 
raquidiana inclui cinco diagnósticos com a pormenorização na tabela que segue: 

Diagnóstico 2011 2015 Variação % 
Deslocamento de disco intervertebral lombar 1782 1825 2% 

Estenose da coluna lombar 1186 957 -19% 
Deslocamento de disco intervertebral cervical 383 494 29% 

Espondilolistese adquirida 295 470 59% 
Fractura da coluna lombar fechada 318 346 9% 

 

Os processos degenerativos espondilodiscartrósicos, com ou sem instabilidade, evidenciam um 
aumento em valor absoluto e relativo que não pode ser explicado apenas pelo aumento da idade da 
população e aconselha a uma reflexão sobre as suas indicações. 

A multiplicidade de propostas de tratamento, se por um lado exige um particular rigor na sua 
indicação, por outro explica a pressão crescente para sua utilização, a par do interesse dos doentes 
munidos de informação mesmo que especulativa. 

O conhecimento da situação atual, das perspetivas de desenvolvimento técnico e tecnológico, 
bem como o envelhecimento da população e sua informação permitem antever que dentro de cinco anos 
mais casos vão carecer de procedimentos neurocirúrgicos por patologia degenerativa do ráquis. 

Importa ponderar que se trata de uma área de intervenção comum com alguns Ortopedistas, 
mas em que a grande maioria dos Neurocirurgiões, por tradição e aptidão técnica, praticam regularmente. 

Quanto à patologia tumoral do ráquis podemos dividir a sua apreciação em relação aos tumores 
primários e secundários. 
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Os tumores primários ou intrínsecos do sistema nervoso e os das bainhas de cobertura são 
pouco frequentes. 

No que diz respeito aos tumores secundários as hipóteses de tratamento têm registado um 
acréscimo quer pelo aumento da sua incidência, resultante do aumento da esperança de vida, quer pelo 
aumento da disponibilidade e eficácia dos tratamentos complementares, quer ainda pelo progresso da 
cirurgia com novas vias de abordagem e novas técnicas de estabilização. 

Assim sendo, é de esperar que dentro de cinco anos mais casos sejam elegíveis para tratamento 
neurocirúrgico de tumores secundários do ráquis. 

Tal como a patologia infeciosa da cabeça também a patologia infeciosa do ráquis tem conhecido 
um evidente decréscimo. Contudo, as situações de abcessos raquidianos e de espondilodiscites quando 
verificados carecem de tratamento neurocirúrgico. 

A patologia malformativa do ráquis tem sido tratada quase que exclusivamente por Ortopedistas, 
mas um número significativo de Neurocirurgiões tem acesso a ela. Pode estimar-se a necessidade de 
intervenção neurocirúrgica em 2 casos/100.000 habitantes/ano.  

 
3.9. PATOLOGIA DOS NERVOS PERIFÉRICOS 
 

Para além da patologia traumática dos nervos periféricos, já anteriormente abordada aquando da 
referência à traumatologia, outras patologias podem carecer de tratamento neurocirúrgico. São disso 
exemplo os tumores dos nervos periféricos e os processos por traumatismo repetido ou degenerativos. 

Os dados da ACSS referentes ao TOP 20 Diagnósticos Principais incluem dois diagnósticos que 
se explicitam no quadro que segue: 

 
Diagnóstico 2011 2015 Variação % 

Síndrome do Túnel Cárpico 11.947 13.477 13% 
Lesões do Nervo Cubital 331 348 5% 

 

Se o aumento destes números pode significar um melhor diagnóstico seria interessante estudar 
eventuais fatores laborais que os possam condicionar. 
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3.10. OUTRAS PATOLOGIAS E PROCEDIMENTOS. 
 

Ainda com expressão significativa na atividade neurocirúrgica devemos considerar as derivações 
de liquor, a colocação de reservatórios para aplicação de fármacos, biopsias de lesões parenquimatosas 
ou dos invólucros, colocação de sensores de monitorização, correção de complicações de procedimentos 
neurocirúrgicos, etc. 

 
3.11. PATOLOGIAS NEUROCIRÚRGICAS MAIS FREQUENTES NO SERVIÇO DE URGÊNCIA 

 

Para prever as necessidades de recursos a disponibilizar para o Serviço de Urgência parece útil 
analisar quais as patologias que justificam tal forma de acesso hospitalar. 

Os grupos de patologias mais frequentes no acesso pelo Serviço de Urgência são: 
1. Patologia traumática crânio-encefálica. 
2. Patologia traumática do ráquis. 
3. Patologia tumoral. 
4. Patologia vascular predominantemente hemorrágica. 
5. Perturbações da circulação do liquor. 
6. Compressões medulares e radiculares. 
7. Dor. 
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4 – CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO NACIONAL ATUAL  

 

4.1. INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO INTERNACIONAL 

 
Sendo Portugal um país inserido na União Europeia, começa-se por citar alguns dados 

respeitantes à realidade da Neurocirurgia Europeia, que não é homogénea, e alude-se a algumas 
recomendações também de nível Europeu. 

O relatório de Reulen e colaboradores publicado em 2009 «Reulen HJ, Hide RA, Bettag M, 
Bodosi M, Cunha e Sa M. A report on neurosurgical workforce in the countries of the EU and associated 
states. Task Force "Workforce Planning", UEMS Section of Neurosurgery. Acta Neurochir (Wien). 2009 
Jun;151(6):715-21. doi: 10.1007/s00701-009-0396-0. Epub 2009 May 27. PubMed PMID: 19471851» teve 
por base um questionário realizado em 2005/2006 em 27 países, e refere uma média de 1 Neurocirurgião 
por 99152 habitantes, havendo no Reino Unido a proporção mínima de 1 por 294000, sendo a proporção 
máxima na Grécia de 1 por 39800. Em Portugal a proporção era de 1 por 62000 habitantes. 

Não há informação clara sobre a atividade individual dos Neurocirurgiões, se trabalham em 
Hospitais Públicos ou Privados e sobre os diversos perfis dentro da Neurocirurgia. 

Países com menos Neurocirurgiões por habitante tendem a ter menos cirurgias e vice-versa. O 
número médio de cirurgias anuais por Neurocirurgião variava entre 56 e 300 com uma média de 154 
cirurgias. 

Com base nos dados apresentados é proposta uma relação de Neurocirurgiões por habitantes 
entre 1: 60000 e 1: 85000, com 190 a 250 cirurgias por 100.000 habitantes / ano, com uma média de 150 
cirurgias / ano por Neurocirurgião. 

Ainda de Reulen e Lindsay, e relativamente a necessidades de apetrechamento em Instituições 
Formadoras de Internos, outro Relatório de 2007, «UEMS charter on training of medical specialists in the 
EU the neurosurgical training charter (as of February 2007) Acta Neurochirurgica, Vol. 149, No. 9. 
(September 2007), pp. 843-855, doi:10.1007/s00701-007-1248-4 by Reulen, -J, Lindsay, K. W. » refere: 

 Os Serviços com formação de Internos deverão ter um número de casos e variedade de 
patologias suficiente para suportar uma adequada formação. 
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 Entre outros requisitos, o número mínimo de Especialistas deve ser de 4. 
 O Serviço deve ter pelo menos 30 camas e deverá existir um número de camas de 

cuidados intensivos de 7 a10 por milhão de habitantes. 
 Deverá haver pelo menos duas salas cirúrgicas apetrechadas para Neurocirurgia e com 

disponibilidade de utilização de 24H. 
 A Neurocirurgia Pediátrica é parte integrante do programa de formação e quando não 

disponível o programa de formação nesta área terá de ser disponibilizado. 
 Deverá ser disponibilizada formação em Neurocirurgia Funcional. 
 Os Serviços deverão estar equipados com microscópio, apoio de Neuronavegação, 

aspirador ultrassónico, endoscópio, motores para craniótomo e utilização de brocas de desbaste ósseo, 
intensificador de imagem, utilização de monitorização electrofisiológica intraoperatória e acesso a bloco 
de ambulatório. 

 Devem ter urgência de 24 h. 
 Os Serviços devem ser capazes de dar o seguinte currículo ao Interno no final da sua 

formação.     
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4.2. SERVIÇOS EXISTENTES NO SNS E SUAS ÁREAS POSSÍVEIS DE REFERENCIAÇÃO 

 

Em Junho de 2016 existiam 12 Serviços de Neurocirurgia nos hospitais do SNS do Continente, 
dispondo de internamento, consulta, bloco operatório e cuidados intensivos: 

ARS NORTE: 

 Hospital de Braga 
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 Centro Hospitalar de São João 
 Centro Hospitalar do Porto 
 IPO do Porto 
 Centro Hospitalar de V.N.Gaia / Espinho 

 

ARS CENTRO: 

 Centro Hospitalar de Tondela/ Viseu 
 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 

ARS LISBOA E VALE DO TEJO: 

 Centro hospitalar de Lisboa Norte 
 Centro Hospitalar de Lisboa Central 
 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 
 Hospital Garcia de Orta 

 

ARS ALGARVE: 

 Centro Hospitalar do Algarve 

 

Alguns hospitais apresentam atividade afeta á Neurocirurgia, nomeadamente consultas e 
cirurgias, embora não disponham de recursos humanos próprios, pelo que devem traduzir 
contratualizações com médicos individuais.  

De realçar que, para além das instituições listadas do SNS, existe atividade neurocirúrgica, com 
os doentes do SNS, em hospitais privados que tratam doentes no âmbito do programa de recuperação de 
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listas de espera. Haverá ainda que considerar de igual modo os doentes de subsistemas de saúde do 
Estado, nomeadamente a ADSE, e os Militares. 

 Não obstante alguma legislação recente apontar no sentido da livre referenciação dos utentes à 
Consulta de Neurocirurgia por parte dos Cuidados de Saúde Primários independentemente da área 
geográfica, há áreas de influência hospitalar que têm por base a geografia e consequente demografia, e 
que têm a ver com a referenciação direta e indireta à Urgência e Consulta de Neurocirurgia, e que 
necessariamente têm de ser tidas em conta no apetrechamento dos Serviços em recursos físicos e 
humanos. 

 Importará meditar sobre que população tendencialmente irá servir cada Hospital e em que 
valências, e nos que não dispõe de Neurocirurgia  para onde irão referenciar os doentes. 
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ALENTEJO 509.849
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO, E.P.E. - ÉVORA 166.726
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

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

CENTRO 1.846.954
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
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 337.192
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E.P.E. 267.633
HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE 49.060
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E.P.E. 107.541
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR 55.398
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E. 155.466
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 108.395

LISBOA E VALE DO TEJO 3.557.442
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO-MONTIJO, E.P.E. 213.584
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 349.307
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E. 257.372
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, E.P.E. 233.516
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE 290.782
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 226.229
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 GARCIA DE ORTA, E.P.E. 332.299
HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E.P.E. 535.927

NORTE 3.682.370
CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E. 330.386
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E.P.E. 244.361
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E. 302.891
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
CENTRO HOSPITALAR TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. 273.263
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA - ESPINHO, E.P.E. 335.589
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA, GUIMARÃES, E. P. E. / HOSPITAL DE SÃO JOSÉ - FAFE 256.660
HOSPITAL DE BRAGA, P.P.P. 290.443
HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, E.P.E. - BARCELOS 154.645
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

Total Geral 10.047.621
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4.3. TIPOLOGIA DOS SERVIÇOS COM NEUROCIRURGIA 

 

No Panorama Nacional Continental quase todos os Serviços de Neurocirurgia são polivalentes, 
com urgência aberta e permitindo uma resposta global à população, estando dotados de camas de 
internamento, unidade de cuidados intensivos própria ou integrada em unidade polivalente, unidade de 
cuidados intermédios, gabinetes de consulta externa, sala de bloco apetrechada com microscópio, apoio 
de  Neuronavegação, aspirador ultrassónico, endoscópio, motores para craniótomo e utilização de brocas 
de desbaste ósseo, intensificador de imagem, utilização de monitorização eletrofisiológica intraoperatória 
e bloco de ambulatório. Porém três deles merecem algumas considerações: 

 O Serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar de Tondela/Viseu dispunha em 2015 de 5 
Médicos Especialistas. Não faz cobertura integral ao SU, referenciando, quando necessário, doentes ao 
CHUC, situação esta que importa corrigir. 

 O Serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar do Algarve é atualmente autónomo, mas com 
dificuldades funcionais, que importa também colmatar a curto prazo. 

Existe um Serviço integrado num Hospital com perfil Oncológico (IPO-Porto) que, não tendo 
serviço de urgência, responde de um modo não contínuo a casos urgentes internos de patologia 
oncológica raquidiana e cerebral.  

 A Neurocirurgia Oncológica em idade pediátrica está distribuída em centros de referência: 

 

 Existe também uma organização em centros de referência na Cirurgia da Epilepsia: 

Aviso n.º 8402-D/2015, de 27 de julho Oncologia Pediátrica Doenças hemato-oncológicas; tumores ósseos e carti lagem e 
outros sarcomas; tumor de Wilms;  tumores do Sistema Nervoso 
Central; neuroblastomas

Centro de Oncologia Pediátrica do Norte: 
IPO Porto + CHSJ

CHUC
IPO Lisboa + CHLC1 + CHLN2

Aviso n.º 8402-N/2015, de 27 de julho Epilepsia refratária Epilepsia refratária
CHP
CHSJ
CHUC
CHLN

CHLO + CHLC3
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4.4. CARTEIRA DE SERVIÇOS E NÚMEROS DE PRODUÇÃO POR INSTITUIÇÃO 

 

Consultas externas 

No SNS, o número de primeiras consultas e consultas subsequentes tem vindo a aumentar 
anualmente, com 111715 consultas realizadas em 2013 e 125033 realizadas em 2015, tendo havido um 
aumento percentual de 6,3% de 2013 para 2014 e de 12,6 % de 2014 para 2015.  

 

 

Isto sucedeu não obstante as consultas no sector privado terem também tido um incremento em 
todas as regiões do País, superando as consultas do sector público nas regiões do Alentejo, Algarve e 
Lisboa e Vale do Tejo. 

Esta realidade é bem representada pelas tabelas fornecidas pela ACSS (SICA) e pelo INE que 
integra as consultas realizadas no Sector privado em 2013 e 2014.  

Dez-13 Dez-14 Dez-15 Dez-13 Dez-14 Dez-15 Dez-13 Dez-14 Dez-15
Região de Saúde do Norte 12 548 16 232 15 181 25 265 28 066 29 814 37 813 44 298 44 995
Centro Hospitalar de São João, EPE 4 126 4 899 5 363 7 121 8 885 9 711 11 247 13 784 15 074
Centro Hospitalar do Porto, EPE 3 095 3 232 3 252 8 181 8 195 8 458 11 276 11 427 11 710
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 2 447 2 685 2 691 4 811 5 007 5 187 7 258 7 692 7 878
Instituto Português Oncologia do Porto, EPE  638  667  608 1 265 1 252 1 152 1 903 1 919 1 760
Hospital de Braga, PPP 2 242 4 749 3 267 3 887 4 727 5 306 6 129 9 476 8 573
Região de Saúde do Centro 6 903 6 504 6 973 9 594 11 801 12 970 16 497 18 305 19 943
Centro Hospitalar de Leiria, EPE  945  984 1 007  756  728  992 1 701 1 712 1 999
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 5 141 4 993 5 148 8 307 10 043 10 401 13 448 15 036 15 549
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE  817  527  818  531 1 030 1 577 1 348 1 557 2 395
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 21 778 20 755 23 361 32 707 33 594 34 141 54 485 54 349 57 502
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 4 931 4 582 6 664 10 027 9 630 9 484 14 958 14 212 16 148
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 3 561 4 010 4 169 6 202 7 109 7 430 9 763 11 119 11 599
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 8 494 8 109 8 301 9 519 9 979 10 333 18 013 18 088 18 634
Hospital Distrital de Santarém, EPE 1 128  813  534 1 414 1 387 1 390 2 542 2 200 1 924
Hospital Garcia de Orta, EPE 3 664 3 241 3 693 5 545 5 489 5 504 9 209 8 730 9 197
Região de Saúde do Alentejo  96  0  0  92  0  0  188  0  0
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE  96  92  188  0  0
Região de Saúde do Algarve 1 171  946 1 196 1 561 1 390 1 397 2 732 2 336 2 593
Centro Hospitalar do Algarve, EPE 1 171  946 1 196 1 561 1 390 1 397 2 732 2 336 2 593
Total (Continente) 42 496 44 437 46 711 69 219 74 851 78 322 111 715 119 288 125 033
Fonte: ACSS. Sistema de Informação para Contratualização e Acompanhamento (SICA).

Região de Saúde
Instuição Hospitalar

Primeiras Consultas (Base + 
Adicional)

Consultas Subsequentes 
(Base + Adicional) Total
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De salientar que, no Continente e em 2014, o sector público efetuou 59% das consultas 
realizadas.  

A existência de consultas de Neurocirurgia em Hospitais sem Serviços de Neurocirurgia pressupõe 
parcerias com profissionais procurando minimizar a necessidade de deslocação das populações. 

A tabela seguinte permite avaliar as primeiras consultas realizadas e o seu aumento progressivo 
de 2011 a 2015, bem como a percentagem de primeiras consultas com registo no CTH (consulta a tempo 
e horas) no global das primeiras consultas.  

Continente 186 992 60% 199 858 59%
   Oficial 113 791 119 528
      Público 111 738 117 297
      Não público 2 053 2 231
   Privado 73 201 80 330
Região de Saúde do Norte 52 427 72% 60 657 73%
   Oficial 38 195 44 305
      Público 37 836 44 305
      Não público  359  0
   Privado 14 232 16 352
Região de Saúde do Centro 23 164 71% 26 104 70%
   Oficial 16 498 18 300
      Público 16 498 18 300
      Não público  0  0
   Privado 6 666 7 804
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 101 848 51% 103 658 48%
   Oficial 53 636 52 387
      Público 51 942 50 156
      Não público 1 694 2 231
   Privado 48 212 51 271
Região de Saúde do Alentejo 4 554 60% 4 528 49%
   Oficial 2 730 2 200
      Público 2 730 2 200
      Não público  0  0
   Privado 1 824 2 328
Região de Saúde do Algarve 4 999 55% 4 911 48%
   Oficial 2 732 2 336
      Público 2 732 2 336
      Não público  0  0
   Privado 2 267 2 575
Fonte: INE, Inquéritos aos Hospitais, dados provisórios - 2013 e 2014
Notas:
Hospital Oficial Público: inclui os Hospitais Centrais e Distritais
Hospital Oficial Não Público: inclui os Hospitais Militares e Prisionais
Hospital Privado: inclui os Hospitais com e sem fins lucrativos

2013 2014Tipo de Hospital por região de saúde
Evolução do N.º Consultas Externas de Neurocirurgia – 2013/2014

% Público 2013 % Público 2014
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O aumento progressivo do número de primeiras consultas ao longo dos anos revela uma maior procura 
da Especialidade por parte dos Médicos de Familia.  

A percentagem de pedidos de primeira Consulta com registo no sistema de Informação CTH, (Consulta 
a tempo e horas) é ainda aquem do objectivo de 100%.  

 

O tempo médio de resposta para primeiras consultas foi de 123 dias em 2015, sendo desejável a 
redução deste tempo de espera.   

 

 

ARS de destino do pedido CH / ULS (H) de destino do pedido Hospital de destino do pedido Tempo médio de resposta ao pedido 
(dias)

CHSJ - Hospital de São João 120,5
Total 120,5
CHP - Hospital Geral de Santo António 99,9
Total 99,9
CH de Vila Nova de Gaia/Espinho 87,4
Hospital de Braga 161,7
Instituto Português de Oncologia do Porto 17,9
Total 125,8

Total 119,0
CHTV - Hospital São Teotónio 477,7
Total 477,7
CHUC - Hospitais da Universidade de Coimbra 97,5
CHUC - Hospital Pediátrico 82,5
Total 97,4
Centro Hospitalar Leiria 166,0
Total 166,0

Total 134,5
CHLC - Hospital de São José 72,1
CHLC - Hospital Dona Estefânia 20,3
CHLC - Hospital dos Capuchos 91,1
Total 79,4
CHLN - Hospital de Santa Maria 50,8
Total 50,8
CHLO - Hospital de Egas Moniz 97,2
Total 97,2
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. 414,4
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 136,1
Total 160,9

Total 87,4
CHA - Hospital de Faro 822,4
Total 822,4

Total 822,4
Total 123,0
Fonte: ACSS, Sistema de Informação Consulta a Tempo e Horas (CTH)

ARS Algarve CH do Algarve

ARS Centro

CH Tondela Viseu

CH Universitário de Coimbra

Não Aplicável

ARS LVT

CH de Lisboa Central, E.P.E.

CH de Lisboa Norte, E.P.E.
CH de Lisboa Ocidental, E.P.E.

Não Aplicável

ARS Norte

CH de São João
CH do Porto, E.P.E.

Não Aplicável
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 Intervenções Cirúrgicas 

Nos hospitais do SNS, de acordo com a fonte ACSS SIGLIC, em 2015 foram realizadas 9632 
cirurgias, sendo 510 por neoplasia maligna: 

 

 

ARS/Instituição hospitalar

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
ARS Norte 1.065 1.349 1.391 3.311 3.564 3.816 3,43 3,67 3,50 12,9% 11,6% 14,5% 3,8% 5,6% 9,8%
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 421 532 634 1.045 1.112 1.175 2,93 3,57 3,77 1,2% 5,8% 10,9% 0,3% 2,3% 9,0%
Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 35 117 132 907 1.015 1.070 0,70 1,93 2,32 0,4% 0,4% 0,5%
Hospital de Braga, P.P.P. 167 90 116 482 620 736 6,83 2,03 2,07 44,3% 1,7% 3,5% 1,5%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E. 432 606 508 742 684 685 3,97 5,63 4,92 12,7% 20,5% 25,6% 6,5% 14,3% 16,9%
IPO do Porto, E.P.E. 10 4 1 135 133 150 0,57 2,22 0,27 30,0% 50,0% 0,7% 3,0% 2,7%
ARS Centro 1.201 962 1.060 1.158 1.454 1.570
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. (Covilhã) 27 1 16,33 33,57 96,3% 100,0%
Centro Hospitalar de Leiria E.P.E. 34 33 60 76 80 90 1,98 2,30 3,05 3,0% 15,0% 3,9% 10,0% 12,2%
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 22 19 57 88 194 263 3,38 1,53 1,83 9,1% 7,0% 23,9% 11,3% 13,3%
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 1.118 909 943 994 1.180 1.217 5,33 5,37 4,20 34,4% 37,1% 14,7% 14,2% 18,6% 13,6%
ARS Lisboa e Vale do Tejo 2.198 2.243 2.272 4.315 4.174 4.013
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 590 360 456 1.341 1.302 1.158 4,28 3,78 3,57 14,6% 0,8% 11,2% 7,5% 4,8% 3,5%
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 791 822 787 1.215 1.118 1.142 7,20 7,07 6,17 33,8% 35,8% 30,4% 14,0% 13,1% 14,1%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 286 285 313 1.076 1.068 995 2,70 4,90 5,63 19,2% 8,4% 16,3% 11,2% 8,9% 7,9%
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. (Almada) 531 776 716 683 686 718 4,80 7,50 8,88 24,9% 37,8% 52,4% 6,3% 8,2% 16,7%
ARS Alentejo
ARS Algarve 100 90 124 236 260 233
Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. 100 90 124 236 260 233 4,22 4,42 5,07 8,0% 13,3% 23,4% 7,6% 8,5% 6,9%

Nacional 4.564 4.644 4.847 9.020 9.452 9.632
Fonte: ACSS, SIGLIC

LIC Operados Mediana do TE da LIC 
(meses) %LIC > TMRG %Op. > TMRG

ARS/Instituição hospitalar

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
ARS Norte 10 11 13 259 332 337
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 1 2 1 55 56 64 11 143 55 100,0% 5,5% 1,8%
Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 1 3 2 121 121 117 13 3 1,7% 1,7% 1,7%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E. 1 21 22 19 19 4,8% 5,3%
Hospital de Braga, P.P.P. 3 3 8 22 90 83 4 2 15 12,5% 4,5% 1,1%
IPO do Porto, E.P.E. 5 3 1 40 43 54 21 56 8 20,0% 33,3% 2,5% 2,3% 5,6%
ARS Centro 2 39 43 45
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 1 12 23 18 118 100,0% 33,3% 21,7% 22,2%
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 1 27 20 27 218 100,0% 3,7% 10,0% 7,4%
ARS Lisboa e Vale do Tejo 6 1 3 156 179 121
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 1 42 26 17 25 4,8%
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 3 1 91 110 81 15 3 33,3% 1,1%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 2 3 18 21 12 27 31 50,0% 11,1% 19,0%
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. (Almada) 5 22 11
ARS Alentejo
ARS Algarve 5 5 7
Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. 5 5 7 20,0%

Nacional 18 12 16 459 559 510
Fonte: ACSS, SIGLIC

LIC NM Operados NM Mediana do TE da LIC NM 
(dias) %LIC NM > TMRG %Op. NM> TMRG
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Realce para a melhoria dos números de cirurgias em tempo útil, mas ainda se verifica em alguns 
hospitais doentes operados acima do TMRG, sendo necessário que se criem as condições de melhora 
deste padrão. 

Ou então, de acordo com outra fonte, SICA, foram realizadas 9978 cirurgias eletivas, incluindo 
as cirurgias de ambulatório, e 3331 cirurgias com caracter urgente. 

 
ARS/ Instituição  Cirurgia Eletiva (Base + Adicional) 

 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 
ARS Norte  2 884 3 418 3 324 3 564 3 816 

Centro Hospitalar de São João, E.P.E.  789 977 906 1 015 1 070 
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.  981 1 148 1 058 1 112 1 175 

Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E.  547 645 742 684 685 
IPO do Porto, E.P.E.  158 164 136 133 150 

Hospital de Braga, P.P.P.  409 484 482 620 736 
ARS Centro  1 238 1 287 1 237 1 592 1 751 

Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.  66 30    
Centro Hospitalar de Leiria E.P.E.  74 81 79 80 91 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.  1 011 1 064 997 1 183 1 217 
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.  87 112 161 329 443 

ARS Lisboa e Vale do Tejo  3 913 3 809 3 916 4 301 4 178 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  1 220 1 303 1 267 1 237 1 099 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.  1 084 974 1 076 1 067 999 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.  1 127 947 887 1 311 1 325 

Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  477 580 686 686 755 
IPO de Lisboa, E.P.E.  5 5    

ARS Algarve  165 225 236 260 233 
Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.  165 225 236 260 233 

Total (Continente)  8 200 8 739 8 713 9 717 9 978 
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ARS/ Instituição  Cirurgia Ambulatória (Base + Adicional) 
 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 

ARS Norte  327 393 430 410 485 
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.  16 34 46 28 63 

Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.  62 177 165 196 243 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E.  211 152 187 142 123 

IPO do Porto, E.P.E.     2  
Hospital de Braga, P.P.P.  38 30 32 42 56 

ARS Centro  111 173 215 248 240 
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.  17 5    

Centro Hospitalar de Leiria E.P.E.       
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.  94 168 214 243 240 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.    1 5  
ARS Lisboa e Vale do Tejo  664 742 833 853 828 

Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  183 237 173 158 152 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.  265 224 252 292 262 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.  190 183 164 129 138 
Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  26 98 244 274 276 

IPO de Lisboa, E.P.E.       
ARS Algarve  1 0 0 0 0 

Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.  1     
Total (Continente)  1 103 1 308 1 478 1 511 1 553 

         

ARS/ Instituição  Cirurgia Convencional (Base + Adicional) 
 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 

ARS Norte  2 557 3 025 2 894 3 154 3 331 
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.  773 943 860 987 1 007 

Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.  919 971 893 916 932 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E.  336 493 555 542 562 

IPO do Porto, E.P.E.  158 164 136 131 150 
Hospital de Braga, P.P.P.  371 454 450 578 680 

ARS Centro  1 127 1 114 1 022 1 344 1 511 
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.  49 25    

Centro Hospitalar de Leiria E.P.E.  74 81 79 80 91 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.  917 896 783 940 977 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.  87 112 160 324 443 
ARS Lisboa e Vale do Tejo  3 249 3 067 3 083 3 448 3 350 

Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  1 037 1 066 1 094 1 079 947 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.  819 750 824 775 737 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.  937 764 723 1 182 1 187 
Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  451 482 442 412 479 

IPO de Lisboa, E.P.E.  5 5    
ARS Algarve  164 225 236 260 233 

Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.  164 225 236 260 233 
Total (Continente)  7 097 7 431 7 235 8 206 8 425 
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ARS/ Instituição  Cirurgia Urgente (Base + Adicional) 
 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 

ARS Norte  1144 1 217 1 071 1 132 1 202 
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.  484 457 404 391 459 

Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.  390 382 340 389 375 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E.  27 89 75 84 81 

IPO do Porto, E.P.E.  17 13 8 9 7 
Hospital de Braga, P.P.P.  226 276 244 259 280 

ARS Centro  595 765 724 632 729 
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.       

Centro Hospitalar de Leiria E.P.E.       
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.  583 697 654 577 596 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.  12 68 70 55 133 
ARS Lisboa e Vale do Tejo  1147 1 325 1 350 1 286 1 336 

Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  325 278 337 330 279 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.  295 286 289 327 378 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.  233 464 417 249 323 
Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  293 297 307 380 356 

IPO de Lisboa, E.P.E.  1     
ARS Algarve  106 87 73 72 64 

Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.  106 87 73 72 64 
Total (Continente)  2 992 3 394 3 218 3 122 3 331 
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O total foi assim de 13309 cirurgias. 
 

ARS/ Instituição  Total Cirurgias 
 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 

ARS Norte  4 028 4 635 4 395 4 696 5 018 
Centro Hospitalar de São João, E.P.E.  1 273 1 434 1 310 1 406 1 529 

Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.  1 371 1 530 1 398 1 501 1 550 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E.  574 734 817 768 766 

IPO do Porto, E.P.E.  175 177 144 142 157 
Hospital de Braga, P.P.P.  635 760 726 879 1 016 

ARS Centro  1 833 2 052 1 961 2 224 2 480 
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.  66 30    

Centro Hospitalar de Leiria E.P.E.  74 81 79 80 91 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.  1 594 1 761 1 651 1 760 1 813 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.  99 180 231 384 576 
ARS Lisboa e Vale do Tejo  5 060 5 134 5 266 5 587 5 514 

Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  1 545 1 581 1 604 1 567 1 378 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.  1 379 1 260 1 365 1 394 1 377 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.  1 360 1 411 1 304 1 560 1 648 
Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  770 877 993 1 066 1 111 

IPO de Lisboa, E.P.E.  6 5    
ARS Algarve  271 312 309 332 297 

Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.  271 312 309 332 297 
Total (Continente)  11 192 12 133 11 931 12 839 13 309 

 
De 2011 para 2015, o número de intervenções do foro Neurocirúrgico no SNS aumentou 18,9 % 

a nível nacional, sendo que no Norte teve um incremento de 24,6 %, no centro aumentou 35,3% e na 
região Sul e Vale do Tejo sofreu um acréscimo de 9 %, mantendo-se praticamente inalterada na ARS do 
Algarve. 



RRH ESPECIALIDADE  
 

49 
 

 
 

 Também os doentes operados a neoplasias malignas aumentaram 11% a nível nacional entre 
2013 e 2015, registando-se curiosamente uma maior prevalência no Norte, correspondendo a 66% dos 
casos. 

 

 

 

Continente 23 389 52% 23 718 54%
   Oficial 12 245 12 971
      Público 12 170 12 879
      Não público  75  92
   Privado 11 144 10 747
Região de Saúde do Norte 7 359 59% 7 529 62%
   Oficial 4 370 4 637
      Público 4 355 4 637
      Não público  15  0
   Privado 2 989 2 892
Região de Saúde do Centro 2 803 70% 3 232 69%
   Oficial 1 961 2 224
      Público 1 961 2 224
      Não público  0  0
   Privado  842 1 008
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 12 512 44% 12 202 46%
   Oficial 5 530 5 679
      Público 5 470 5 587
      Não público  60  92
   Privado 6 982 6 523
Região de Saúde do Alentejo  61 0%  52 0%
   Oficial  0  0
      Público  0  0
      Não público  0  0
   Privado  61  52
Região de Saúde do Algarve  654 59%  703 61%
   Oficial  384  431
      Público  384  431
      Não público  0  0
   Privado  270  272
Fonte: INE, Inquéritos aos Hospitais, dados provisórios - 2013 e 2014
Notas:
Hospital Oficial Público: inclui os Hospitais Centrais e Distritais
Hospital Oficial Não Público: inclui os Hospitais Militares e Prisionais
Hospital Privado: inclui os Hospitais com e sem fins lucrativos

2013 2014
Nº de Grandes e Médias Cirurgias em Neurocirurgia  – 2013/2014

Tipo de Hospital por região de saúde % Público 2013 % Público 2014
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Internamento 

O número de doentes saídos em 2015 nesta Especialidade foi de 13819, verificando-se um 
aumento de 2,2 % de 2013 para 2014 e de 4% de 2014 para 2015.  

 
A taxa de ocupação que aumentou de 82% em 2013 para 93% em 2015, a nível nacional, tendo 

ocorrido um aumento em todas as regiões e sendo superior a 80% em todos os hospitais com Serviços 
de Neurocirurgia. 

A demora média Nacional foi de 9,53 dias em 2015, descendo ligeiramente comparativamente a 
2013, havendo diferenças regionais que poderão depender das condições sócio - económicas da 
população bem como das variações na RNCCI. 

A taxa de utilização dos Serviços de Neurocirurgia é de 140 doentes saídos por 100 000 
habitantes. Este valor é sensivelmente semelhante desde 2009. 

 

 

 

 

Dez-13 Dez-14 Dez-15 Dez-13 Dez-14 Dez-15 Dez-13 Dez-14 Dez-15
Região de Saúde do Norte 4 655 4 928 5 262 91% 107% 10,66 10,00 8,96
Centro Hospitalar de São João, EPE 1 387 1 462 1 546 89% 101% 10,34 10,64 10,50
Centro Hospitalar do Porto, EPE 1 370 1 472 1 459 84% 77% 8,06 7,01 6,93
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE  698  712  799 112% 95% 9,96 8,99 8,72
Instituto Português Oncologia do Porto, EPE  137  137  154 80% 155% 10,73 10,26 7,33
Hospital de Braga, PPP 1 063 1 145 1 304 14,19 13,09 11,33
Região de Saúde do Centro 2 487 2 607 2 733 47% 68% 7,87 9,19 9,19
Centro Hospitalar de Leiria, EPE  79  80  90 17% 17% 2,35 2,26 2,12
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 2 077 2 132 2 112 84% 86% 10,33 9,77 10,42
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE  331  395  531 41% 99% 10,92 15,54 15,01
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 5 307 5 228 5 378 96% 100% 9,74 9,26 9,53
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 1 933 1 985 1 859 96% 92% 9,42 9,14 9,39
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 1 261 1 180 1 193 90% 93% 11,43 11,55 12,46
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 1 345 1 206 1 289 73% 76% 5,71 5,58 5,80
Hospital Garcia de Orta, EPE  768  857 1 037 124% 141% 12,39 10,78 10,45
Região de Saúde do Alentejo  0  0  0 - - - - -
Região de Saúde do Algarve  539  514  446 94% 78% 11,45 13,43 13,43
Centro Hospitalar do Algarve, EPE  539  514  446 94% 78% 11,45 13,43 13,43
Total (Continente) 12 988 13 277 13 819 82% 93% 9,79 9,85 9,53
Fonte: ACSS. Sistema de Informação para Contratualização e Acompanhamento (SICA).
Notas: 
A taxa de ocupação não está disponível por especialidade, para o ano 2014.
Os dados relativos à Taxa de Ocupação nas regiões de saúde e no continente correspondem a uma média.

Demora MédiaRegião de Saúde
Instuição Hospitalar

Nº Doentes Saídos Taxa de Ocupação
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Recursos humanos por grupo profissional e instituição hospitalar 

De acordo com dados oficiais fornecidos referentes a 2016 existem no SNS 124 Médicos 
especialistas de Neurocirurgia e 50 Médicos em formação, totalizando pois 174. 
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De acordo com os mesmos dados, em 2015 existiam no SNS, 120 Médicos especialistas de 
Neurocirurgia e 53 Médicos em formação, totalizando 173.   

ARS/ Instituição 
Médicos Existências 

2015 
Internos Internos Total 

Médicos Médicos Total Total Geral 0-29 30-39 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ 
ARS Norte 7 12 19 10 15 12 3 3 43 62 

Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E. 1  1 1 4 3   8 9 
Hospital de Braga, P.P.P. 1 3 4 4 1 1  1 7 11 

Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 2 4 6 3 4 4 1  12 18 
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 3 5 8 2 5 4  2 13 21 

IPO do Porto, E.P.E.     1  2  3 3 
ARS Centro 5 4 9 4 6 6 5  21 30 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.    4 1    5 5 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 5 4 9  5 6 5  16 25 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 13 11 24 13 10 19 5 5 52 76 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 2 5 7 2 4 10 3 3 22 29 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 4 3 7 2  3  2 7 14 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 4 2 6 4 3 5 2  14 20 

Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 3 1 4 5 3 1   9 13 
ARS Algarve  1 1 2  2   4 5 

Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.  1 1 2  2   4 5 
Total Geral 25 28 53 29 31 39 13 8 120 173 

Fonte: ACSS. RHV.           
 

No ano de 2014, eram 176 o total de Médicos alocados à NC no SNS.  
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Estes números representam 1 Neurocirurgião por 81 029 habitantes. Incluindo os 
Neurocirurgiões em formação existe 1 Neurocirurgião por cada 57 744 habitantes. 

 

Número de Médicos Recém-Especialistas em Neurocirurgia 
Total 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4 4 6 8 7 5 6 40 

 

 

N.º de Médicos existentes em Neurocirurgia

0-29 30-39 30-39 40-49 50-59 60-64 65+
ARS Norte 3 16 19 6 17 13 4 3 43 62
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, E.P.E. 1 1 1
Hospital de Braga, P.P.P. 1 3 4 2 1 1 1 5 9
Centro Hospitalar Trás os Montes e Alto Douro, E.P.E. 1 1 1
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E. 1 5 3 9 9
Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 1 7 8 2 4 4 1 11 19
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 1 5 6 1 6 5 2 14 20
IPO do Porto, E.P.E. 1 2 3 3

ARS Centro 3 4 7 4 6 6 5 21 28
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 3 1 4 4
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 3 4 7 1 5 6 5 17 24

ARS Lisboa e Vale do Tejo 10 15 25 10 15 21 5 5 56 81
Hospital Beatriz Ângelo - Loures, P.P.P 1 1 2 2
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 1 6 7 2 4 10 3 3 22 29
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 3 3 6 1 2 4 2 9 15
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 3 4 7 3 5 5 2 15 22
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. 1 1 1
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 3 2 5 3 3 1 7 12

ARS Alentejo 1 1 1
Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora 1 1 1

ARS Algarve 1 1 1 2 3 4
Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. 1 1 1 2 3 4

Total Geral 16 37 53 21 38 42 14 8 123 176
Fonte: ACSS.Inventário do Pessoal do Sector da Saúde, 2014

Médicos Existências
2014ARS / Instituição Total 

Geral
Médicos 

Total
MédicosInternos 

Total
Internos
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  A grande maioria exerce funções em tempo completo, de acordo com a tabela ETC 40 horas 
semanais. 
Médicos existentes em horários a tempo completo (Equivalente Tempo Completo - ETC) - Neurocirurgia                

ARS / Instituição 
Médicos ETC 

2016 
Internos 

Internos Total 
Médicos 

Médicos Total Total Geral 0-29 30-39 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ 
ARS Norte 9,1 12,6 21,7 12,3 14,3 15,0 3,0 3,1 47,7 69,4 

 Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E.  1,1   1,1 2,3 3,4 4,1     9,8 10,9 
 Hospital de Braga, P.P.P.  2,3 2,3 4,6 3,4 1,1 1,2   1,1 6,9 11,5 

 Centro Hospitalar de São João, E.P.E.  2,3 4,6 6,9 3,1 4,1 4,3 1,0   12,6 19,5 
 Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.  3,4 5,7 9,1 3,4 4,4 5,3   2,0 15,2 24,3 

 IPO do Porto, E.P.E.          1,1   2,0   3,2 3,2 
ARS Centro 5,7 2,3 8,0 6,9 6,6 6,8 4,8   25,1 33,1 

 Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.        4,6 1,1       5,7 5,7 
 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.  5,7 2,3 8,0 2,3 5,5 6,8 4,8   19,4 27,4 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 11,4 14,9 26,3 11,9 11,0 17,5 5,1 5,3 50,8 77,1 
 Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  1,1 6,9 8,0 1,7 4,1 9,2 3,1 3,0 21,2 29,2 

 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.  3,4 4,6 8,0 1,1   3,0   2,3 6,4 14,4 
 Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.  3,4 2,3 5,7 3,3 3,7 4,3 2,0   13,2 18,9 

 Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  3,4 1,1 4,6 5,7 3,3 1,0     10,0 14,6 
ARS Algarve   1,1 1,1 2,3   3,4     6,9 8,0 

 Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.    1,1 1,1 2,3 1,1 3,4     6,9 8,0 
Total Geral 26,3 30,9 57,2 33,3 31,9 42,7 13,0 8,4 130,5 187,6 

           Fonte: ACSS. RHV.           ETC 35h/semana.           
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Médicos existentes em horários a tempo completo (Equivalente Tempo Completo - ETC) - Neurocirurgia            

ARS / Instituição 
Médicos ETC 

2015 
Internos 

Internos Total 
Médicos 

Médicos Total Total Geral 0-29 30-39 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ 
ARS Norte 7,0 12,0 19,0 9,8 14,4 11,2 2,7 2,8 40,8 59,8 

 Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E.  1,0   1,0 1,0 4,0 2,6     7,6 8,6 
 Hospital de Braga, P.P.P.  1,0 3,0 4,0 4,0 1,0 1,1   1,0 7,1 11,1 

 Centro Hospitalar de São João, E.P.E.  2,0 4,0 6,0 2,8 3,6 3,8 0,9   11,1 17,1 
 Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.  3,0 5,0 8,0 2,0 4,8 3,8   1,8 12,3 20,3 

 IPO do Porto, E.P.E.          1,0   1,8   2,8 2,8 
ARS Centro 5,0 4,0 9,0 4,0 5,8 6,0 4,2   20,0 29,0 

 Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.        4,0 1,0       5,0 5,0 
 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.  5,0 4,0 9,0   4,8 6,0 4,2   15,0 24,0 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 13,0 11,0 24,0 12,4 8,9 15,3 4,5 4,6 45,7 69,7 
 Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  2,0 5,0 7,0 1,5 3,6 8,1 2,8 2,6 18,6 25,6 

 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.  4,0 3,0 7,0 2,0   2,6   2,0 6,6 13,6 
 Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.  4,0 2,0 6,0 3,9 2,5 3,7 1,8   11,8 17,8 

 Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  3,0 1,0 4,0 5,0 2,9 0,9     8,8 12,8 
ARS Algarve   1,0 1,0 2,0   2,0     4,0 5,0 

 Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.    1,0 1,0 2,0   2,0     4,0 5,0 
Total Geral 25,0 28,0 53,0 28,1 29,1 34,5 11,4 7,4 110,5 163,5 

           Fonte: ACSS. RHV.           ETC 40h/semana.           
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Médicos existentes em horários a tempo completo (Equivalente Tempo Completo - ETC) - Neurocirurgia

0-29 30-39 30-3940-4950-59 60-64 65+
ARS Norte 3,0 16,0 19,0 6,0 15,1 11,9 3,2 2,8 38,9 57,9
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, E.P.E. 0,5 0,5 0,5
Hospital de Braga, P.P.P. 1,0 3,0 4,0 2,0 1,0 1,1 1,0 5,1 9,1
Centro Hospitalar Trás os Montes e Alto Douro, E.P.E. 1,0 1,0 1,0
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E. 1,0 5,0 2,6 8,6 8,6
Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 1,0 7,0 8,0 2,0 3,6 3,7 0,9 10,2 18,2
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 1,0 5,0 6,0 1,0 4,5 4,6 1,8 11,8 17,8
IPO do Porto, E.P.E. 1,0 1,8 2,8 2,8

ARS Centro 3,0 4,0 7,0 2,9 5,8 5,8 4,4 18,9 25,9
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 2,0 1,0 3,0 3,0
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 3,0 4,0 7,0 0,9 4,8 5,8 4,4 15,9 22,9

ARS Lisboa e Vale do Tejo 10,0 14,0 24,0 8,4 12,2 17,0 4,4 4,5 46,4 70,4
Hospital Beatriz Ângelo - Loures, P.P.P 0,0 0,5 0,5 0,5
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 1,0 6,0 7,0 1,5 3,6 8,1 2,6 2,6 18,5 25,5
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 3,0 3,0 6,0 1,0 1,9 3,5 1,9 8,2 14,2
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 3,0 3,0 6,0 2,9 3,9 4,0 1,8 12,5 18,5
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. 0,0 0,0 0,0
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 3,0 2,0 5,0 3,0 2,9 0,9 6,8 11,8

ARS Alentejo 1,0 1,0 1,0
Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora 1,0 1,0 1,0

ARS Algarve 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0
Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Total Geral 16,0 36,0 52,0 18,3 33,1 36,7 11,9 7,2 107,2 159,2
Fonte: ACSS.Inventário do Pessoal do Sector da Saúde, 2014

ARS / Instituição
Médicos ETC

2014
Internos Internos 

Total
Médicos Médicos 

Total
Total 
Geral
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O regime de trabalho de 35 e 40 horas semanais permite exercício de atividade dita privada em 
Entidades Privadas e Públicas, pelo que o número de Neurocirurgiões alocado ao sector privado estará 
supostamente subavaliado. 

 

 
 

 

 

Continente  152 80%  151 78%
   Oficial  126  123
      Público  122  118
      Não público  4  5
   Privado  26  28
Região de Saúde do Norte  48 79%  55 76%
   Oficial  39  42
      Público  38  42
      Não público  1  0
   Privado  9  13
Região de Saúde do Centro  25 84%  24 0%
   Oficial  21  19
      Público  21
      Não público  0  0
   Privado  4  5
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  73 81%  67 0%
   Oficial  62  59
      Público  59
      Não público  3  5
   Privado  11  8
Região de Saúde do Alentejo  0 0%  0 0%
   Oficial  0  0
      Público  0
      Não público  0  0
   Privado  0  0
Região de Saúde do Algarve  6 67%  5 60%
   Oficial  4  3
      Público  4  3
      Não público  0  0
   Privado  2  2
Fonte: INE, Inquéritos aos Hospitais, dados provisórios - 2013 e 2014
Notas:
Hospital Oficial Público: inclui os Hospitais Centrais e Distritais
Hospital Oficial Não Público: inclui os Hospitais Militares e Prisionais
Hospital Privado: inclui os Hospitais com e sem fins lucrativos

2013 2014
Nº de Médicas/os Especialistas em Neurocirurgia  – 2013/2014

Tipo de Hospital por região de saúde % Público 2013 % Público 2014
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4.5. PROJETOS DE ARTICULAÇÃO ENTRE UNIDADES HOSPITALARES  

 

No âmbito do Serviço de Urgência  

O Despacho n.º 10319/2014 do Diário da República, 2.ª série — N.º 153 — 11 de Agosto de 
2014 alude a que o Serviço de Urgência Polivalente é o nível mais diferenciado de resposta às situações 
de Urgência e Emergência, e deve oferecer resposta de proximidade à população da sua área. Define -
se, para Portugal Continental, uma rede com cerca de 10 a 13 SUP, segundo um rácio de um SUP por 
cada 750.000 — 1.000.000 habitantes, devendo dar resposta específica na valência de Neurocirurgia. 

 Mais define que aos Centros de Trauma, enquanto polos da Rede Nacional de Trauma, compete 
a responsabilidade do tratamento sistematizado e definitivo do doente politraumatizado grave. Os CT 
devem possuir heliporto ou, não sendo possível, ter acesso fácil àquele. Os CT devem assegurar a 
prestação de cuidados de saúde no âmbito das seguintes valências, além das obrigatórias para um SUP: 
Radiologia de intervenção; Cirurgia Cardiotorácica; Cirurgia Maxilo-facial; Cirurgia Plástica e 
Reconstrutiva; Cirurgia Vascular. 

 Existem exemplos de articulação entre unidades nomeadamente a experiencia da urgência de 
Neurocirurgia Pediátrica na Urgência Pediátrica Integrada do Porto (UPIP) - sem contribuição de outros 
Serviços de Neurocirurgia para além do CHSJ - e o caso mais recente da articulação entre os Serviços de 
Neurocirurgia da Área Metropolitana de Lisboa para responder à cirurgia de aneurismas em rotura aos 
fins-de-semana. 

  

No âmbito da cirurgia programada  

 Estão criados Centros de referência para a Neurocirurgia Oncológica em idade pediátrica e para 
a Cirurgia da Epilepsia, como exemplo a seguir, podendo estes ser alargados a outras patologias 
específicas. Deve ser considerada a possibilidade de referenciação entre Serviços em patologias em que 
um Serviço tenha menos de 5 casos/ano. 
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5 – NECESSIDADES PREVISÍVEIS DE CUIDADOS E DE RECURSOS 

 

Precaver o futuro e as suas necessidades, é essencial em qualquer atividade. No entanto a 
exigência de valores bem definidos, para os hospitais de cada região e sobretudo para cada um deles, é 
difícil dada a falibilidade de qualquer previsão. Isto para justificar a apresentação de tendências e 
intervalos de valor nacionais e regionais, em vez de tabelas de valores fixos para cada hospital onde seja 
exercida a especialidade de Neurocirurgia. 

 

5.1. NECESSIDADES PREVISÍVEIS DE CUIDADOS A 5 ANOS 
 

 Número de Consultas 

Utilizando de forma exclusiva os dados fornecidos pela ACSS/SICA verifica-se um crescimento 
global do número de consultas entre os anos de 2013 e 2015 de 11,92% (6,76% entre 2013-14 e 4,82% 
entre 2014-15). 

A nivel regional, comparando os anos de 2013 e 2015 verificam-se taxas de crescimento de 
18,99% na região norte, 20,88% no centro, 5,54% em Lisboa e Vale do Tejo. No Algarve regista-se uma 
tendência ao contrário do resto do país com decrescimo de 5,09% no número de consultas. Não existem 
dados para a região de saude do Alentejo. 
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Região de Saúde Instituição Hospitalar 
Total 

Dez-13 Dez-14 Dez-15 
Região de Saúde do Norte 37 813 44 298 44 995 

Centro Hospitalar de São João, EPE 11 247 13 784 15 074 
Centro Hospitalar do Porto, EPE 11 276 11 427 11 710 

Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 7 258 7 692 7 878 
Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 1 903 1 919 1 760 

Hospital de Braga, PPP 6 129 9 476 8 573 
Região de Saúde do Centro 16 497 18 305 19 943 

Centro Hospitalar de Leiria, EPE 1 701 1 712 1 999 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 13 448 15 036 15 549 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 1 348 1 557 2 395 
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 54 485 54 349 57 502 

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 14 958 14 212 16 148 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 9 763 11 119 11 599 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 18 013 18 088 18 634 
Hospital Distrital de Santarém, EPE 2 542 2 200 1 924 

Hospital Garcia de Orta, EPE 9 209 8 730 9 197 
Região de Saúde do Alentejo 188 0 0 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 188 0 0 
Região de Saúde do Algarve 2 732 2 336 2 593 

Centro Hospitalar do Algarve, EPE 2 732 2 336 2 593 
Total (Continente) 111 715 119 288 125 033 

 

 

A disparidade de valores regionais, associado ao facto de que a variação percentual será 
decrescente ao longo dos anos pelo seu efeito cumulativo, torna dificil calcular um valor final. Assumindo 
um crescimento médio anual cumulativo de 5% a nivel nacional seriam obtidos os seguintes números 
totais de consultas: 

 
2015 125.033 
2016 131.285 
2017 137.848 
2018 144.741 
2019 151.978 
2020 159.577 
2021 167.556 
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 Diagnósticos principais e procedimentos cirúrgicos 

Neste ponto deve ser salientada a enorme importancia dos registos e da sua codificação em 
GDH pois pelos dados enviados pela ACSS incluem-se na tabela diagnósticos não neurocirurgicos. 

 
Top 20 Diagnósticos Principais 2011 2015 Variação 2011-2015 

Síndrome Do Túnel Cárpico 11947 13477 13% 
Hallux Valgo (Adquirido) 3146 3167 1% 

Deslocamento De Disco Intervertebral Lombar, Sem Mielopatia 1782 1825 2% 
Estenose Da Coluna Vertebral, Região Lombar, Sem Claudicação Neurogenica 1186 957 -19% 

Neoplasia Maligna Secundaria Do Cérebro E Medula Espinal 746 919 23% 
Hemorr. Subdural Traum., S/Fer. Aberta Crânio, Estad. Consc. N/Especificado 516 1025 99% 

Lesão Do Nervo Plantar 511 505 -1% 
Oclusão E Estenose De Artéria Carótida, Sem Menção De Enfarte Cerebral 485 496 2% 

Hemorr. Subdur. Conseq. Traum. Sem Menção Fer. Exp. Intracr. -Sem Perda Conscien 456 542 19% 
Tumor Maligno Do Encéfalo Ncop 503 450 -11% 

Hemorragia Subdural 502 409 -19% 
Deslocamento De Disco Intervertebral Cervical, Sem Mielopatia 383 494 29% 

Neoplasia Benigna Das Meninges Cerebrais 409 485 19% 
Concussão Do Cérebro Sem Perda De Consciência 447 312 -30% 

Espondilolistese Adquirida 295 470 59% 
Tumor Maligno Do Lobo Frontal 342 380 11% 

Hemorragia Subaracnoideia 350 376 7% 
Lesões Do Nervo Cubital 331 348 5% 

Dedo Do Pe Em Garra (Adquirido) 314 375 19% 
Fractura Da Coluna Lombar, Fechada, Sem Lesão Medular 318 346 9% 

Hemorr. Subdur. Conseq. Traum. Sem Menção Fer. Exp. Intracr. -C/ Perda Consc. So 355 317 -11% 
 

Importa mesmo assim salientar o aumento significativo em algumas patologias importantes.  

A melhoria da qualidade e tempo de vida nos doentes com neoplasias, tem colocado dificuldades 
diagnósticas e terapêuticas de complexidade crescente. Elevando expectativas, a Neurocirurgia tem 
desempenhado um papel cada vez mais importante nestas situações, do qual são exemplo as neoplasias 
malignas secundárias do cérebro e medula espinal (aumento de 23%) e as neoplasias benignas das 
meninges (acréscimo de 19%). 



RRH ESPECIALIDADE 
 

62 

Os deslocamentos de disco vertebral cervical (29%), as espondilolistesis adquiridas (59%) 
registaram um aumento significativo, fenómeno não apenas explicado pelo progressivo aumento do 
tempo de vida da população mas também ao assumir, por parte dos doentes, da preferência de 
tratamento destas patologias por Neurocirurgia. O crescimento de 45% nos procedimentos cirúrgicos de 
artrodese dorsal e/ou lombar é também disso testemunha. Mais uma vez se deve apontar a importancia 
dos registos/ codificação em GDH pois estas patologias são territorio comum com a Ortopedia. 

A melhoria de cuidados prestados aos doentes com hemorragias subaracnoideias (7%) é um 
factor que também importa destacar. 

A importância da Neurocirurgia tem sido crescente nestas patologias, não apenas como 
diagnóstico mas também nos procedimentos cirurgicos tendo a sua taxa de crescimento global sido de 
8% para o periodo de 5 anos entre 2011 e 2015, de acordo com os dados obtidos a partir de dados 
ACSS/ DPS. 

GDH APR 31 
Nº de episódios 

2011 2015 Variação 2011-2015 
20 Craniotomia Por Traumatismo 749 946 26% 

21 Craniotomia Exceto Por Traumatismo 3 082 3 151 2% 
22 Procedimentos De Shunt Ventricular 462 446 -3% 

23 Procedimentos Vertebrais 438 421 -4% 
24 Procedimentos Vasculares Extracranianos 1 143 1 361 19% 

26 Outros Procedimentos No Sistema Nervoso E Procedimentos Relacionados 13 716 15 188 11% 
40 Perturbações E/Ou Lesões Traumáticas Raquidianas 343 391 14% 

41 Doenças Malignas Do Sistema Nervoso 1 661 1 777 7% 
55 Traumatismo Craniano Com Coma > 1 Hora Ou Hemorragia 2 984 3 449 16% 

57 Concussão, Fratura Fechada Do Crânio Não Especificada, Lesão Traumática Não Complicada, Coma < 1 Hora Ou Sem Coma 1 414 1 298 -8% 
304 Artrodese Dorsal E/Ou Lombar Exceto Para Resolução Da Curvatura Vertebral 1 396 2 027 45% 

310 Excisão E/Ou Descompressão De Disco Intervertebral 3 364 3 573 6% 
314 Procedimentos No Pé E/Ou Dedos 6 963 6 913 -1% 

321 Artrodese Vertebral, Cervical E/Ou Outros Procedimentos No Dorso/Pescoço Exceto Excisão/Descompressão Do Disco Intervertebral 1 254 1 271 1% 
910 Craniotomia Por Traumatismos Múltiplos Significativos 72 72 0% 

Total Geral 39 041 42 284 8% 
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A melhoria dos cuidados pré-hospitalares, o aumento do tempo de vida da população e o 
aumento concomitante com a idade do uso de medicação anticoagulante e/ou antiagregantes 
plaquetários, tem levado a um aumento da necessidade de craniotomias por trauma (26%). 

O aumento em 19% dos procedimentos vasculares extracranianos pela Neurocirurgia é algo que 
também importa destacar, assim como no tratamento cirurgico do trauma raquidiano. 

Utilizando mais uma vez e de forma exclusiva os dados fornecidos pela ACSS/SIGLIC verifica-se 
um crescimento global do número de cirurgias entre os anos de 2013 e 2015 de 6,78,% (4.79% entre 
2013-2014 e 1,90% entre 2014-2015). 

A nivel regional, comparando os anos de 2013 e 2015 verificam-se taxas de crescimento de 
15,31% na região norte, 35,58% no centro. No entanto regista-se um decrescimo de 7% na região de 
Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve não se registou variação significativa. 

A variação percentual positiva mas de valor progressivamente decrescente ao longo dos anos 
pelo seu efeito cumulativo, associada à diferença de crescimento verificada entre os anos anteriores, 
torna dificil calcular um valor final. Assumindo um crescimento médio anual cumulativo de 3% a nivel 
nacional seriam obtidos os seguintes números totais de cirurgias: 

 
2015 9.632 
2016 9.921 
2017 10.219 
2018 10.525 
2019 10.841 
2020 11.166 
2021 11.501 

 

 Número de Internamentos 

Relativamente a este indicador, tem de se ter em conta não apenas o progressivo aumento da 
actividade neurocirurgica mas também o efeito contrario do facto de cada vez mais haver procedimentos 
passiveis de cirurgia de ambulatório. Utilizando mais uma vez e de forma exclusiva os dados fornecidos 
pela ACSS/SICA verifica-se um crescimento global do número de internamentos entre os anos de 2013 e 
2015 de 6,40% (2,23% entre 2013-2014 e 4,08% entre 2014-2015). 
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Região de Saúde / Instituição Hospitalar Nº Doentes Saídos 
Dez-13 Dez-14 Dez-15 

Região de Saúde do Norte 4 655 4 928 5 262 
Centro Hospitalar de São João, EPE 1 387 1 462 1 546 

Centro Hospitalar do Porto, EPE 1 370 1 472 1 459 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 698 712 799 

Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 137 137 154 
Hospital de Braga, PPP 1 063 1 145 1 304 

Região de Saúde do Centro 2 487 2 607 2 733 
Centro Hospitalar de Leiria, EPE 79 80 90 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 2 077 2 132 2 112 
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 331 395 531 

Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 5 307 5 228 5 378 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 1 933 1 985 1 859 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 1 261 1 180 1 193 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 1 345 1 206 1 289 

Hospital Garcia de Orta, EPE 768 857 1 037 
Região de Saúde do Algarve 539 514 446 

Centro Hospitalar do Algarve, EPE 539 514 446 
Total (Continente) 12 988 13 277 13 819 

 

A nivel regional, comparando os anos de 2013 e 2015 verificam-se taxas de crescimento de 
13,04% na região norte, 9,89% no centro, 1,34% em Lisboa e Vale do Tejo. No Algarve regista-se uma 
tendência ao contrário do resto do país com decrescimo de 17,25% no número de doentes saidos.  

Tal como registado para o número de consultas, verifica-se uma disparidade de valores 
regionais, sendo que a variação percentual será decrescente ao longo dos anos pelo seu efeito 
cumulativo. Assumindo um crescimento médio anual cumulativo de 3,5% a nivel nacional seriam obtidos 
os seguintes números totais de internamentos: 

 
2015 13.819 
2016 14.302 
2017 14.803 
2018 15.321 
2019 15.858 
2020 16.413 
2021 16.987 
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 Taxa de Ocupação 
Região de Saúde Instituição Hospitalar 

 
DEZ.2013 DEZ.2015 

Região de Saúde do Norte 91% 107% 
Centro Hospitalar de São João, EPE 89% 101% 

Centro Hospitalar do Porto, EPE 84% 77% 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 112% 95% 

Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 80% 155% 
Hospital de Braga, PPP   

Região de Saúde do Centro 47% 68% 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 84% 86% 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 41% 99% 
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 96% 100% 

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 96% 92% 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 90% 93% 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 73% 76% 
Hospital Garcia de Orta, EPE 124% 141% 
Região de Saúde do Algarve 94% 78% 

Centro Hospitalar do Algarve, EPE 94% 78% 
Total (Continente) 82% 93% 

 

Após análise dos dados fornecidos pela ACSS/ SICA verifica-se um crescimento global entre 
2013 e 2015 de 13,41%. Deve-se no entanto salientar que faltam dados do Hospital de Braga, o que 
alteraria os valores obtidos para a região norte e na região centro os valores enviados parecem não ser 
reais pois a inclusão do hospital de Leiria de algum modo desvia os resultados obtidos. 

Verifica-se que de forma quase generalizada esta taxa ultrapassa em muito o valor desejável de 
80%. Valores desta monta significam que em muitas ocasiões e de forma reiterada, os doentes 
neurocirurgicos estão internados em locais cuja vigilância não será a mais adequada, pelo 
desconhecimento das patologias, suas particularidades e rotinas desejáveis.  

Importa pois corrigir este subdimensionamento de múltiplos serviços, tanto mais que se prevê o 
crescimento das várias vertentes da actividade neurocirurgica. Outro aspecto importante é o reforço do 
investimento necessário para incrementar a ambulatorização de alguns procedimentos cirurgicos. 
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 Demora Média 

Dados existentes a nivel nacional 

 

ANO VALOR FONTE 
2010 10,72 RRH 2011 
2013 9,79  
2014 9,85 ACSS 
2015 9,53  

 

A cirurgia de ambulatório tem vindo a ser cada vez mais utilizada, o que faria pressupor uma 
queda progressiva deste valor. No entanto tal efeito é contrabalançado pelo facto de alguns 
procedimentos cirurgicos efectuados serem de complexidade crescente, obrigando a internamentos mais 
prolongados com dificuldades na resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.  
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5.2. NECESSIDADES PREVISÍVEIS DE RECURSOS A 5 ANOS 
 

 Número de Médicos 

ARS Instituição 
  
  

2014 2015 2016 
ARS Norte 62 60 63 

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, E.P.E. 1   
Hospital de Braga, P.P.P. 9 9 10 

Centro Hospitalar Trás os Montes e Alto Douro, E.P.E. 1   
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E. 9 9 10 

Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 19 18 18 
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 20 21 22 

IPO do Porto, E.P.E. 3 3 3 
ARS Centro 28 30 30 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 4 5 5 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 24 25 25 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 81 76 74 
Hospital Beatriz Ângelo - Loures, P.P.P 2   

Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 29 29 29 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 15 14 13 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 22 20 19 
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. 1   

Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 12 13 13 
ARS Alentejo 1   

Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora 1   
ARS Algarve 4 5 7 

Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. 4 5 7 
Total Geral 176 173 174 
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ARS/ Instituição 

Médicos Existências 
2016 

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

ARS Norte 8 11 19 11 13 14 3 3 44 53 
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E. 1  1 2 3 4   9 10 
Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 2 4 6 3 4 4 1  12 18 

Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 3 5 8 3 4 5  2 14 22 
Hospital de Braga, P.P.P. 2 2 4 3 1 1  1 6 10 

IPO do Porto, E.P.E.     1  2  3 3 
ARS Centro 5 2 7 6 6 6 5  23 30 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.    4 1    5 5 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 5 2 7 2 5 6 5  18 25 

ARS Lisboa e Vale do Tejo 10 13 23 11 11 19 5 5 51 74 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 1 6 7 2 4 10 3 3 22 29 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 3 4 7 1  3  2 6 13 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 3 2 5 3 4 5 2  14 19 
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 3 1 4 5 3 1   9 13 

ARS Algarve  1 1 2 1 3   6 7 
Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E.  1 1 2 1 3   6 7 

Total Geral 23 27 50 30 31 42 13 8 124 174 
 

A variação verificada entre os anos de 2013, 2014 e 2015 no número total de médicos não foi 
significativa.  

Calcula-se em 21 o número de médicos que possivelmente deixarão de exercer a prática 
neurocirurgica por reforma nos próximos 5 anos, o que parece ser compensado pelo número de internos 
que possivelmente obterão o grau de especialista, para o mesmo período. 

A nivel de médicos internos será também de equacionar a necessidade de serem abertas 
capacidades formativas adicionais às já existentes. No entanto as capacidades formativas dos serviços 
têm critérios bem definidos pelo colégio da especialidade de Neurocirurgia da Ordem dos Médicos. Neste 
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ponto será importante debater e eventualmente rever os critérios e/ou número de anos de formação de 
especialistas em Neurocirurgia, tanto mais que as limitações recentemente impostas pela legislação de 
trabalho terão séria repercussão na formação dos mesmos. 

A implementação das novas regras de trabalho médico, que se aplica tanto aos internos como 
aos especialistas, assim como o previsivel crescimento da actividade neurocirurgica nas diversas 
vertentes, fazem pressupor a necessidade de um acréscimo do número total de especialistas em cerca 
de 15%.  

De referir ainda que esse número poderá parecer excessivo para algumas unidades, mas para 
outras manifesta-se claramente insufuciente pois há serviços de neurocirurgia que necessitam de mais 
médicos de forma a colmatarem algumas das lacunas existentes nos dias de hoje, nomeadamente nos 
Hospitais de Faro, Viseu e Vila Nova de Gaia. 

 

 Equipamentos 

O material especifico para a prática da neurocirurgia é fundamentalmente destinada ao bloco 
operatório, como tal dependente do número de salas a funcionar em simultâneo. Naturalmente que algum 
material poderá ser partilhado entre salas, obedecendo a um agendamento cirúrgico que tenha isso em 
conta, devendo no entanto haver um número mínimo por serviço e que se passa a listar na tabela 
seguinte: 
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EQUIPAMENTO NÚMERO NECESSÁRIO ANOS DE VIDA ÚTIL 
Microscópio cirúrgico 2  

Neuronavegação 1  
Material de neuroendoscopia 1  

Aspirador ultrassónico 2  
Coagulação bipolar 3 10 

Ultrassonografia 1  
Intensificador imagem 1  

Material de Biópsia Estereotáxica ou por Neuronavegação 1  
Material de Monitorização Neurofisiológica 1  

Craniótomos 3  

 

Relativamente aos anos de vida útil dos equipamentos, regra geral, para uma utilização regular, 
podem-se considerar ciclos de 10 anos de vida útil para a maioria dos equipamentos. Será importante 
iniciar e/ou aperfeiçoar o cadastro de equipamentos existentes para que a sua substituição seja planeada 
e efetuada de forma atempada. 

 

 Número de MCDT 

Prevendo um acréscimo de consultas rondando os 25%, de cirurgias 7%, naturalmente que 
todos os MCDT’s necessários sofrerão um aumento da mesma magnitude. 

No entanto estes MCDT’s, assim como a determinação dos respectivos tempos de resposta, 
serão da responsabilidade das especialidades que os efectuarão e que também estão em processo de 
revisão da RRH. 
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6– CARACTERIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS DIFERENTES NÍVEIS  

 

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

A – Princípios básicos: 

 

A Neurocirurgia é uma especialidade de elevada diferenciação, necessitando instalações e 
equipamentos específicos e recursos humanos muito especializados, com um grande período de 
formação e necessidade de manter uma prática regular. 

Muitas patologias neurocirúrgicas têm uma incidência baixa, o que implica que cada centro 
neurocirúrgico tenha de ter uma base de referenciação populacional elevada, para que possa acumular a 
experiência necessária para realizar a sua atividade de modo proficiente, e para justificar os 
investimentos e custos que representa.  

Cada centro neurocirúrgico terá de resolver de modo competente, no mínimo, as situações e 
patologias mais frequentes, nos espectros de complexidade que possam apresentar. Dado que grande 
parte dos avanços técnicos recentes da Neurocirurgia aconteceram no tratamento das patologias mais 
prevalentes, como os tumores cerebrais primários (gliomas, de alto e baixo grau – desenvolvimento de 
imagiologia funcional, neuronavegação, estimulação cerebral intraoperatória, fluorescência, aspiração 
ultrassónica) ou a patologia da coluna (desenvolvimento de imagiologia intraoperatória, cirurgia 
minimamente invasiva, endoscopia), considerando a indispensável equidade no tratamento dos doentes, 
recomenda-se que todos os serviços disponham, no presente ou tendencialmente num futuro próximo, 
dessas capacidades. 

Muitas patologias e procedimentos neurocirúrgicos implicam riscos de complicações, 
imprevisíveis, súbitas e graves, pelo que qualquer centro neurocirúrgico terá de ter uma equipa médica 
suficiente para assegurar cuidados imediatos nessas situações 365 dias por ano, 24/24 h, em regime de 
urgência com presença física.  

Outro ponto crucial é a necessidade de articulação dos centros de Neurocirurgia com 
especialidades afins, com a Rede de Urgência Hospitalar e com os Cuidados de Saúde Primários. Esta 
última, base do funcionamento da generalidade dos serviços nacionais de saúde integrados dos países 
europeus é crucial para assegurar simultaneamente cuidados assistenciais generalizados e concentração 
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dos esforços e do tempo dos neurocirurgiões nas suas atividades nucleares, permitindo o 
desenvolvimento destas. 

Dados os elevados custos dos centros neurocirúrgicos, em instalações e equipamentos mas 
principalmente em recursos médicos, considerando o longo percurso de formação de cada neurocirurgião 
e os custos inerentes, terá de haver grande cuidado antes de considerar alterações à situação atual em 
Portugal. Modificações, como a criação de novos centros ou implementação de medidas que resultem na 
diminuição da atividade dos centros atuais, por exemplo pela diminuição da sua população de referência, 
terão de ser ponderados judiciosamente. Os riscos de modificações bruscas não podem ser 
menosprezados, nomeadamente a saída de neurocirurgiões diferenciados do Serviço Nacional de Saúde, 
como já tem vindo a suceder, com perda das capacidades deste, a nível de atuação mas também de 
formação das gerações futuras. 

 

B –  Patologias, Procedimentos, Equipamentos e Tecnologia esperados  

 

1 – Diferenciação dos serviços de Neurocirurgia – Não definição de níveis; concentração de 
Patologias e Procedimentos; Referenciação inter-hospitalar. 

Dada a necessidade de elevada diferenciação técnica, material e humana, para o tratamento 
mesmo das patologias mais prevalentes, não se recomenda em Neurocirurgia considerar diferentes 
níveis de cuidados, nomeadamente periférico, central e diferenciado, devendo ser considerado existir 
uma equidade técnica entre os vários serviços num único nível de cuidados, que terá de ser sempre 
muito diferenciado, capaz de tratar a generalidade das patologias e realizar o essencial dos 
procedimentos cirúrgicos, sem hierarquização vertical entre os serviços. 

No entanto dada a baixa prevalência de algumas patologias e procedimentos será útil a sua 
concentração num número limitado de serviços, permitindo o aumento da experiência específica com 
melhoria no resultado dos tratamentos, mas também formação específica, de que poderão beneficiar 
médicos de outros serviços, fomento de inovação e desenvolvimentos e produção científica relevante. 
Este é o princípio subjacente aos “Centros de Referência” e, dentro dos já criados dois englobam campos 
de patologia neurocirúrgica, Epilepsia Refratária e Patologia Oncológica Pediátrica do Sistema Nervoso. 
Dentro deste princípio outros campos da Neurocirurgia, de baixa prevalência, poderiam ser reservados 
para Centros de Referência específicos, a criar, ou, numa perspectiva mais geral, para hospitais e centros 
hospitalares com uma base de referenciação populacional total (direta e secundária) elevada, superior a 
800 000 habitantes. Entre estes campos a Neurocirurgia Funcional (que associa a prevalência a elevados 
custos) e a Neurocirurgia Pediátrica, em geral ou em relação a alguns dos seus campos específicos, 
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como a patologia malformativa craniofacial. No entanto só poderão ser formuladas orientações concretas 
em relação a estas questões depois da definição de orientações nacionais sobre a criação de novos 
Centros de Referência.   

Em termos mais gerais, a ausência de hierarquização vertical entre serviços não poderá ser 
impeditiva da referenciação inter-hospitalar de doentes para serviços com mais experiência em patologias 
específicas, como charneira crânio-cervical, bypass arterial ou malformações arteriovenosas, podendo 
ser criados protocolos interinstitucionais para o efeito.  

Nos IPOs e nos hospitais pediátricos, embora seja necessário apoio de Neurocirurgia, não se 
justifica a existência de quadros próprios. De facto não têm base de referenciação populacional, não 
asseguram urgência interna nem têm uma atividade suficientemente diversificada para conseguir integrar 
os constantes desenvolvimentos técnicos que ocorrem no campo da especialidade pelo que, em 
alternativa, deveriam ser estabelecidos protocolos de atuação com os Serviços de Neurocirurgia que lhe 
estão próximos. 

 
2 – Equipamentos e tecnologias esperados. 
a) Internamento hospitalar – com capacidade mínima de 30 camas por 1000 000 de habitantes 

de população de referência (com variabilidade dependente de diferenças entre população de referência 
directa e de referência secundária através de hospitais periféricos e de disponibilidade de Rede de 
Cuidados Continuados local) 

b) Cuidados Intensivos – equipados para monitorização e tratamento de doentes neurocríticos, 
com presença permanente de Intensivista ou Anestesista com competência em Cuidados Intensivos, com 
capacidade mínima 7 camas por 1000 000 habitantes da população de referência. 

c) Bloco Operatório – Acesso, no mínimo, a 1 sala de Bloco Operatório (BO) equipada para 
Neurocirurgia, com apoio de Neuroanestesia, a funcionar em horário de trabalho normal (8-16 h), 
eventualmente prolongável conforme disponibilidade locais, por 400 000 habitantes da sua população de 
referência total, para cirurgia eletiva, e ainda de 1 sala de BO disponível 24/24h, 365 dias/ano para 
cirurgias urgentes e uma sala de BO dedicado a Cirurgia Ambulatória no mínimo 1 dia por semana.  

d) O equipamento do BO para Neurocirurgia especificado no ponto “Necessidade previsíveis de 
cuidados e recursos a 5 anos”. 

 
3 – Especialidades médicas e serviços com acção complementar 
A Neurocirurgia necessita, para uma prática adequada, da existência, no mesmo hospital, de um 

conjunto de outras especialidades médicas e serviços, com ação complementar: 
- Imagiologia Neurológica, com disponibilidade permanente de Tomografia Computorizada (TC), 

Angio-TC e Ressonância Magnética, incluindo possibilidade de realização de exames com anestesia e 
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disponibilidade permanente de Neurorradiologista para análise dos exames, em presença física ou em 
contacto por telemedicina. 

- Neurologia, incluindo Neurofisiologia, com disponibilidade para Eletroencefalografia, 
Eletromiografia, monitorização intraoperatória e Ecografia transcraniana (se não realizada por 
Imagiologia). 

- Anestesia com capacidade específica em Neuroanestesia 
- Cuidados Intensivos neurocríticos. 
- Neuropatologia 
Necessita ainda da colaboração regular e institucionalizada com outros serviços, não 

necessariamente localizados no mesmo hospital, mas, no mínimo, a distância permitindo um acesso fácil 
e regular de doentes: Oncologia, Radioterapia, Endocrinologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia Maxilo-facial, 
Cirurgia Plástica, Ortopedia, Cirurgia Geral, Consulta de Dor, Medicina Física e Reabilitação, Cuidados 
Paliativos. 

 

6.2. LOCALIZAÇÃO ESPERADA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA DA ESPECIALIDADE 
 

A localização dos serviços de Urgência de Neurocirurgia, além de ter de coincidir com a 
localização de um serviço de Neurocirurgia, dependerá da distribuição da Rede de Referenciação de 
Urgência Hospitalar, nomeadamente da localização dos Serviços de Urgência Polivalentes (SUP) e dos 
Centros de Trauma, que terão de integrar Neurocirurgia.  

Além de coerência com a Rede de Referenciação de Urgência Hospitalar será importante que a 
localização dos serviços de urgência de Neurocirurgia e as referenciações daí resultantes sejam 
coerentes com a Rede de Referenciação Hospitalar de Cuidados Intensivos/Medicina Intensiva e 
sobreponíveis à distribuição da Rede de Cuidados de Saúde Primários (CSP) pelos serviços de 
Neurocirurgia, evitando discrepâncias que seriam fonte de equívocos e atrasos em situações de urgência 
e iriam complicar o seguimento pós-hospitalar. 

Em termos genéricos, será importante aproveitar os recursos já instalados e as redes de 
referenciação já rotinadas em anos de prática (CSP – Hospitais periféricos – serviços/urgências de 
Neurocirurgia), pelo que a criação de novos serviços de urgência terá de ser ponderada com grande 
cuidado. Assim a criação eventual de uma nova urgência de Neurocirurgia só deverá acontecer após um 
estudo criterioso que confirme uma relação custo-benefício favorável numa perspectiva global (incluindo 



RRH ESPECIALIDADE  
 

75 
 

custos e facilidade na deslocação dos doentes) e se for coerente com as Redes de Referenciação de 
Urgência Hospitalar, de Cuidados Intensivos/Medicina Intensiva e de Neurologia. 

 

6.3. CARACTERIZAÇÃO ESPERADA DAS EQUIPAS 
 

Visando obter equidade na cobertura neurocirúrgica do país cada serviço de Neurocirurgia 
deverá ter neurocirurgiões em número tendencialmente equivalente ao determinado pela relação de 
neurocirurgiões pela população global, 1 por 85 149 habitantes, em relação á sua população de 
referência. Assim, em princípio e em termos de cobertura assistencial geral, um serviço com uma 
população de referência de 1000 000 habitantes deverá ter um mínimo de 12 neurocirurgiões, e um 
serviço com uma população de referência de 400 000 habitantes, um mínimo de 5 neurocirurgiões.  

A necessidade de assegurar uma urgência permanente, pelo menos interna, como condição 
indispensável para o funcionamento de um serviço de Neurocirurgia, dados os riscos significativos, já 
referidos, de complicações graves, súbitas e imprevisíveis dos doentes neurocirúrgicos, implicará a 
alocação de um número de neurocirurgiões superior ao referido acima, nomeadamente dadas as normas 
referentes a tempos máximos de trabalho por semana, descansos e folgas compensatórias, ou a 
contratação de neurocirurgiões para essas tarefas específicas. 

Uma equipa de urgência, interna ou externa, de Neurocirurgia terá de ter, como mínimo, um 
neurocirurgião em presença física, especialista ou interno do último ano, e um especialista em regime de 
prevenção, dada a  possibilidade de realização de cirurgias urgentes.  

 

6.4. ARQUITETURA DAS RRH 
1 – Base de referenciação populacional de um serviço de Neurocirurgia 

Não obstante as considerações prévias sobre os cuidados a ter na alteração da situação atual 
dos serviços de Neurocirurgia será importante reconsiderar o que tem sido uma questão nuclear na 
criação e desenvolvimento de serviços de Neurocirurgia no território nacional, que é a base de 
referenciação populacional. Assim têm sido referidos números entre 800 000 a 1000 000 de habitantes 
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para justificar a existência de um serviço de Neurocirurgia, correspondendo a legislação de 1986 e a 
alguns critérios internacionais.  

Analisando o que se passa a nível de vários países europeus verificamos existir uma grande 
heterogeneidade em relação a este aspecto. Assim a recomendação de um centro para 1000 000 de 
habitantes, aí como mínimo, é a do National Health Service inglês (NHS-E), existindo em Inglaterra 25 
serviços de Neurocirurgia para uma população de 53 milhões de habitantes. Em muitos países europeus 
o número de serviços de Neurocirurgia é superior a 1 por 1000 000 habitantes (M), como por exemplo na 
Alemanha (133 serviços para 80,6 M), França (94 serviços para 65,4 M) e Itália (134 serviços para 59,8 
M). Em Portugal existem 12 Serviços de Neurocirurgia para cerca de 10M habitantes 

Na relação ao número de habitantes por Neurocirurgião também aqui a situação da Inglaterra é 
única na Neurocirurgia europeia, existindo aí, segundo dados de 2005/2006, publicados em 2009, 1 
neurocirurgião para 294 000 habitantes, metade da do país europeu seguinte em termos dessa relação 
(Holanda: 1:151 000) e quando a média europeia era 1:99 152. Portugal teria na altura 1:62 000 e em 
2016 tem 1:85 149. Existem pois em Portugal neurocirurgiões suficientes para a população, o que 
permitirá lidar com a distribuição destes entre serviços de forma racional, que provavelmente se 
equilibrará com normalidade com os actuais internos de formação específica. 

 

2 – Produção cirúrgica necessária de um serviço de Neurocirurgia 

Outra análise importante é a de cirurgias por número de habitantes realizadas em cada país. 
Este dado, determinante por traduzir a atividade previsível para cada serviço de Neurocirurgia em função 
da sua população de referência, é muito variável entre países. Assim em Inglaterra serão realizadas 
cerca de 1000 cirurgias anuais por 1000 000 habitantes (M), segundo dados de 2009 e 2013, quando a 
média europeia era de 1642/M em 2009. Os valores para Portugal, referentes a 2015, terão sido de 
1321/M no SNS e 2267/M considerando também a atividade privada (com as reservas referentes a 
atribuição a Neurocirurgia de cirurgias realizadas no setor privado pelo GDH).  

Como exemplo relevante, na Alemanha houve um crescimento muito marcado nas últimas 
décadas, acompanhando o aumento no número de serviços de Neurocirurgia (de 127 para 133 serviços 
estatais) e a produtividade destes, que teve um aumento de 33,7 % nos hospitais estatais entre 1997 e 
2008, com aumento do número de cirurgias de 1932/M em 1997 para 2584/M em 2008 e com aumento 
ainda mais pronunciado (3600 %!) das cirurgias em regime privado no mesmo período, levando a um 
aumento do numero total de cirurgias (públicas e privadas) de 2195/M em 1997 para 3902/M em 2008. 
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Segundo os autores de um estudo sobre o assunto: “it seems likely that the number of facilities and the 
number of neurosurgical beds are the driving forces rather than the number of neurosurgeons”. Será de 
frisar que neste caso os sectores público e privado não tiveram um comportamento concorrencial, antes o 
crescimento do primeiro pareceu potenciar o do segundo.  

Considerando a realidade nacional é importante o facto de os serviços de Neurocirurgia mais 
recentes (Gaia, Viseu, Faro) terem tido um desenvolvimento significativo, com capacidade para o 
tratamento da maioria da patologia neurocirúrgica e alguns (Gaia, Faro) para assegurarem serviços de 
urgência autónomos. Analisando as atividades destes serviços e nomeadamente nos casos de Gaia e 
Faro, verifica-se que a sua principal limitante não é a base de referenciação populacional mas sim a 
capacidade de realização de atos médicos. 

 

3 – Distribuição dos serviços de Neurocirurgia 

A distribuição actual dos serviços de Neurocirurgia em Portugal está estabilizada desde há 
muitos anos, com serviços maiores instalados há mais de 20 anos, consolidados em termos de 
instalações e atividade, todos com idoneidade formativa em Neurocirurgia e 3 serviços mais recentes 
(Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Centro Hospitalar de Tondela/Viseu e Centro Hospitalar 
do Algarve), com base de referenciação populacional inferior a 1000 000 habitantes, com instalação e 
progressão problemáticas mas com inequívocos progressos de modo a terem-se tornado inquestionáveis 
no panorama actual da Neurocirurgia em Portugal. 

Para analisar esta distribuição, suas evoluções previsíveis, e possibilidade de alterações ao 
panorama atual será indispensável conhecer a “Caracterização da situação nacional atual” deste 
documento:  

1 – A diminuição do número de especialistas em vários serviços, por saídas para o sector 
privado, reformas antecipadas ou reduções dos seus horários de trabalho.  

2 – A aplicação, de forma mais rígida e generalizada, da legislação laboral referente a tempos 
máximo de trabalho semanais, descansos e folgas compensatórias. 

3 – As normas legislativas recentes (Despachos n.º 5911-B/2016 e 6170-A/2016) referentes a 
Livre Acesso e Circulação (LAC) dos utentes no SNS, no contexto do Sistema Integrado de Gestão do 
Acesso no SNS (SIGA SNS), que têm o potencial de modificar os padrões de referenciação 
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estabelecidos, podendo equilibrar listas de espera e desempenhos entre os vários serviços ou, pelo 
contrário, acentuar assimetrias.  

Avaliando as perspectivas dos vários serviços não parece que se coloquem dificuldades 
significativas em relação aos dos Hospitais de Braga e de Garcia de Orta e aos dos Centros Hospitalares 
S. João, Porto, Universitário de Coimbra (CHUC), Lisboa Central (CHLC), Lisboa Norte (CHLN) e Lisboa 
Ocidental (CHLO). Será porém imprescindível dotá-los de recursos estruturais e técnicos, como acesso a 
blocos operatórios e instalações de consulta, e apoio pelas especialidades complementares, 
nomeadamente Neuroanestesia (no presente grande limitante da produção cirúrgica do maioria dos 
serviços), de modo a rentabilizarem a sua capacidade e assegurarem capacidade de resposta em termos 
de consulta e de cirurgias dentro dos tempos médios de resposta garantida. O aumento previsível de 
actividade já descrito (ponto 5 “Necessidades previsíveis de cuidados e recursos”), necessário para 
cumprimento de objetivos de produção e diminuição de listas e tempos de espera, assim como os ajustes 
necessários para compensar a diminuição da produtividade para os quadros actuais que previsivelmente 
decorrerá da aplicação da legislação laboral obrigam a adaptações imprescindíveis.  

Dentro deste grupo de serviços há, no entanto, dois que poderão justificar aumento a curto prazo 
do seu quadro de neurocirurgiões, dependente, naturalmente, das orientações específicas das suas 
direções, dos hospitais/centros hospitalares em que se inserem e das orientações da tutela, por terem 
uma relação de neurocirurgiões para a população bastante inferior à média dos serviços nacionais: o 
Hospital de Braga (com 6,9 médicos ETC, numa relação de 1 para 154 894 habitantes) e o CHLO (com 
6,4 médicos ETC, numa relação de 1 para 114 346 habitantes, e ainda atualmente apenas com 1,1 
médicos ETC com menos de 50 anos de idade). A médio prazo (1-10 anos) terão de ser perspetivadas 
contratações adicionais de médicos nalguns serviços sem carências atuais mas com percentagens 
elevadas de médicos com 50 ou mais anos de idade (por exemplo CHLC – 72,5%, CHUC – 59,8%, além 
do caso referido do CHLO com 82,8%) que causarão dificuldades para o seu funcionamento, 
nomeadamente na capacidade de assegurar urgências permanentes.  

O serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho tem um corpo 
clínico estabilizado e conseguiu condições que garantem a idoneidade formativa em Neurocirurgia. Em 
termos de funções assistenciais aumentou e consolidou a sua atividade cirúrgica (766 cirurgias em 2015) 
e aumentou gradualmente o número de consultas realizadas (7878 em 2015), números que o tornam 
indispensável na atividade neurocirúrgica da Região Norte. Importará reforçar as suas capacidades em 
termos de atividade cirúrgica e consultas visando diminuir as listas de espera que o afectam e aumentar a 
sua diferenciação técnica. 
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O serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar de Tondela/Viseu tem uma base de 
referenciação de 423 099 habitantes e está a 93 km de um grande centro neurocirúrgico, o Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). Apesar de manter actividade cirúrgica regular não 
assegura uma urgência permanente, tendo ocorrido a transferência de doentes internados para o CHUC 
por inexistência de neurocirurgiões. Apesar das suas limitações tem aumentado de forma significativa e 
regular a sua atividade cirúrgica (80%, 28,3% 66,2% e 50% por ano entre 2011 e 2015, até 576 cirurgias) 
e o número de consultas (77,6 % entre 2013 e 2015, até 2395, com diminuição marcada do número de 
pedidos de consulta em espera - 337 em 2016). Esta atividade torna este serviço indispensável na 
atividade neurocirúrgica da Região Centro. Será vital no entanto aumentar o seu corpo clínico (5,7 
médicos ETC em 2016) de modo a permitir a existência de uma urgência permanente e aumentar a 
atividade em consultas e cirurgias.  

O serviço de Neurocirurgia do Hospital de Faro tem uma base de referenciação de 451 006 
habitantes, que aumenta significativamente no período estival. Tem tido problemas recorrentes por 
variações no seu corpo clínico e problemas estruturais permanentes com limitações nos tempos de bloco 
operatório, internamento e limitações de disponibilidade de Neuroanestesia, que têm afetado o seu 
funcionamento e produção. Assim, apesar de garantir uma urgência permanente, tem havido 
estabilização do número de consultas realizadas desde 2013 (2593 em 2015), insuficiente para resolver 
os pedidos de consulta que tem, embora com melhoria em 2016, e estabilização no número de cirurgias 
realizadas desde 2011 (297 em 2015), tendo, em 2015, 124 doentes em LIC. Apesar das dificuldades 
persistentes que tem e da sua produtividade limitada é um serviço essencial no panorama da 
Neurocirurgia em Portugal dada a distância (300 km) de outros centros neurocirúrgicos e à grande 
população flutuante que tem durante parte do ano. Terá de ser considerado prioritário melhorar as suas 
condições de funcionamento estruturais e materiais (nomeadamente tempos de BO e apoio de 
Neuroanestesia) para aumentar a sua actividade cirúrgica, bem como aumentar o número de consultas 
realizadas, para diminuir as excessivas listas de espera. 

Sintetizando, a curto e médio prazo será prioritário otimizar as condições de funcionamento dos 
serviços de Neurocirurgia existentes, com correção das carências pontuais de recursos médicos 
especificadas, antecipação de limitações futuras que decorrerão de fatores conjunturais previsíveis e 
reforçar melhorias estruturais a nível de cada um dos serviços de modo a permitir aproveitar as suas 
capacidades.  

 

4 – Avaliação da necessidade e exequibilidade da criação de novos serviços de Neurocirurgia 
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Questionar a necessidade de uma base de referenciação de cerca de 1M de habitantes para 
criação de um serviço de Neurocirurgia poderia facilitar a criação de novos serviços de Neurocirurgia.  

Numa perspectiva de racionalidade de custos e aproveitamento de recursos seriam 
indispensáveis cada uma de várias condições: 

(1) Evidência de falta de recursos neurocirúrgicos para o seguimento da população da área 
geográfica coberta pelo potencial serviço e uma distância significativa em relação aos serviços existentes.  

(2) Realização de análise custo-benefício detalhada, englobando todos os investimentos e 
custos directos e indirectos envolvidos e os benefícios previstos. 

(3) Coerência com as Redes de Referenciação afins da de Neurocirurgia, nomeadamente de 
Urgência Hospitalar, Cuidados Intensivos / Medicina Intensiva e Neurologia  

(4) Instalação à partida de todas as condições materiais (em estruturas e equipamentos) 
indispensáveis ao funcionamento de um serviço de Neurocirurgia, acima explicitadas (ponto IB2), antes 
de ser realizada a atribuição de médicos.  

(5) Definição de um quadro médico de forma estruturada, garantindo a colocação de 
neurocirurgiões com experiência e capacidades técnicas nas patologias mais prevalentes, que se possam 
complementar entre si, condição essencial para garantir qualidade na prestação dos cuidados de saúde – 
característica nuclear no SNS. 

(6) Avaliação do impacto de um novo serviço sobre os serviços já instalados em termos de 
atividade e de disponibilidade de neurocirurgiões, a curto e a médio prazo. 

 Entre os candidatos à criação de novos serviços de Neurocirurgia salientam-se os hospitais de 
Évora e de Vila Real. 

Um serviço em Évora teria uma base de referenciação populacional de 509 849 habitantes, se 
esta englobasse o litoral alentejano (97 925 habitantes), superior à população de referência dos serviços 
de Faro (451 006) e Viseu (423 099), e portanto poderia potencialmente desenvolver uma atividade 
autónoma, melhorando o acesso a cuidados neurocirúrgicos a uma população que agora poderá ter 
dificuldades nesse aspecto, dadas as distâncias para Lisboa ou Almada. Numa perspectiva nacional 
poderia também ser um pólo importante de desenvolvimento local, à semelhança de centros hospitalares 
noutros países. 
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Uma avaliação da actividade previsível de um serviço de Neurocirurgia em Évora é difícil por só 
existirem dados parcelares em relação à utilização de cuidados neurocirúrgicos pela população do 
Alentejo. Assim em termos de consultas de Neurocirurgia em 2016 (até 23/10/2016) foram solicitadas 
1491 pelos médicos de família do Alentejo através da Consulta a Tempo e Horas, que representa 30-60% 
das primeiras consultas na generalidade dos serviços, pelo que se poderiam presumir 1800-2400 pedidos 
de primeiras consultas por ano, superior à actividade dos serviços de Faro e Viseu e não distante da 
“carteira de serviços desejável” teórica para a população do Alentejo (2704) referida em documento 
elaborado pela ARS Alentejo. Neste documento é também relevante o tempo de espera elevado dos 
pedidos de consulta (316,6 dias para os pedidos não concluídos), permitindo inferir défice no acesso a 
cuidados neurocirúrgicos desta população. Em relação a actividade cirúrgica a interpretação é ainda mais 
difícil. A “carteira de serviços desejável” seria de cerca de 661 cirurgias por ano e são referidos 719 
procedimentos envolvendo o sistema nervoso nas unidades de saúde do Alentejo, a grande maioria (661) 
cirurgias para libertação do túnel do carpo. Os dados da ACSS indicam 799 cirurgias envolvendo o 
sistema nervoso em utentes das áreas de influência do Alentejo em 2015, das quais apenas 327 
realizadas em Hospitais/Centros Hospitalares com Neurocirurgia e 472 correspondendo ao código GDH 
26 “Outros procedimentos no sistema nervoso e procedimentos relacionados”, muito inespecífico, e 
realizadas na sua maioria nas unidades de saúde do Alentejo, provavelmente sem intervenção de 
Neurocirurgia, pelo que será impossível inferir um número previsível de procedimentos neurocirúrgicos. 
Mas é relevante terem sido registadas 48 “Craniotomias por traumatismo” e 126 “Craniotomias excepto 
por traumatismo”, mas apenas 17 “Procedimentos vertebrais”, uma grande assimetria em relação à 
distribuição da patologia na generalidade dos serviços de Neurocirurgia que poderá também indiciar um 
défice de cuidados neurocirúrgicos nesta população, no mínimo em relação à patologia vertebral. 

Outro lado do problema seria o impacto sobre os serviços de Neurocirurgia que actualmente 
tratam os utentes do Alentejo. Assim a perda da área do Litoral Alentejano (97 925 habitantes) iria 
diminuir a população de referenciação do Hospital Garcia de Orta (HGO) em 11,1%, ficando esta em 779 
399 habitantes. Por outro lado é de facto muito mais simples pelo menos a parte desta população a 
recurso a este Hospital do que ao de Évora, com diversas regiões mais distantes e com pior 
acessibilidade. A perda das restantes áreas do Alentejo (411 924 habitantes) causaria uma diminuição de 
30,7 % da população de referência do serviço do Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC), que ficaria em 
928 040 habitantes. Estas alterações poderiam justificar alterações compensatórias na distribuição das 
áreas de referência na Área Metropolitana de Lisboa. Além desta análise em termos de população, é 
possível uma estimativa das alterações na actividade cirúrgica de cada serviço, a partir da análise dos 
dados da ACSS. Assim as cirurgias em utentes do Alentejo corresponderam a 4,8 % do total de cirurgias 
realizadas no HGO (53/1111) e 14,7 % das realizadas no CHLC (203/1378). A discrepância entre os 
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valores referentes a população e cirurgias (11,1% para 4,8% no caso do HGO, 14,7% para 30,7% no do 
CHLN) também indicia um défice nos cuidados neurocirúrgicos a esta população.  

Por outro lado ainda considerando as elevadas listas de espera para cirurgia que afectam todos 
os serviços da área de Lisboa e as limitações estruturais que estão na sua base, difíceis de ultrapassar a 
curto prazo (limitação da disponibilidade de Anestesia, mas também limitações físicas de blocos 
operatórios, da capacidade de internamento e dificuldades na orientação de doentes após a fase aguda 
levando a taxas de ocupação elevadas), uma diminuição, globalmente ligeira, nas suas áreas de 
referência poderia resultar numa melhoria global no nível de cuidados neurocirúrgicos, de modo similar, 
aliás, ao que ocorreu entre o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Centro Hospitalar de 
Tondela/Viseu.  

Assim será possível afirmar que a população de referência de um eventual serviço de 
Neurocirurgia em Évora poderia ser suficiente para manter uma actividade cirúrgica regular e que este 
serviço poderia melhorar os cuidados neurocirúrgicos a uma população que agora parece deficitária 
nesse aspecto. No entanto será indispensável reiterar que tal projeto não pode avançar sem que sejam 
concretizados os outros pressupostos: análise beneficio-custo favorável, enquadramento nas redes de 
Referenciação Hospitalar de especialidades afins, nomeadamente Urgência Hospitalar, Cuidados 
Intensivos e Neurologia, definição prévia de um quadro médico coerente que seja exequível com os 
recursos médicos disponíveis a nível nacional, e muito principalmente sem que sejam criadas as 
estruturas materiais (instalações e equipamentos) necessárias ao seu funcionamento antes que sejam 
alocados recursos humanos, nomeadamente neurocirurgiões. Este último pressuposto, essencial, implica 
que a criação de um serviço em Évora, apesar de válido a longo prazo, só deverá ser considerado com a 
construção do novo hospital de Évora, não devendo ser alocados neurocirurgiões para esse hospital até 
essa altura. 

A criação de um serviço de Neurocirurgia em Vila Real, cuja localização geográfica é paralela à 
de Évora (100-130 km de um grande centro, cerca de 100 km dos limites das respectivas regiões) teria de 
partir dos mesmos pressupostos e poderia justificar elaboração semelhante.  

Outras medidas que têm sido propostas para melhorar a prestação de cuidados neurocirúrgicos 
às populações destas duas áreas têm sido a criação de “serviços afiliados” de um serviço existente ou 
realização local de consultas de Neurocirurgia por neurocirurgiões de um serviço maior. Ambas merecem 
reservas, pelo que devem ser motivo de refleção. 
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5 – Definição da arquitetura da RRH de Neurocirurgia: 

Na sequência do referido nos pontos anteriores a Rede de Referenciação Hospitalar de 
Neurocirurgia: 

a) Deverá ser sobreponível à Rede de Referenciação de Urgência Hospitalar em relação a 
Trauma e a urgências médicas, nomeadamente neurológicas, à Rede de Referenciação de Cuidados 
Intensivos/Medicina Intensiva e terá de ser coerente com a Rede de Referenciação de Neurologia. 

b) A referenciação para urgência deverá ser sobreponível à Rede de Referenciação dos 
Cuidados de Saúde Primários (CSP) e à referenciação electiva dos Hospitais Periféricos, visando evitar 
equívocos e demoras na orientação de situações agudas e facilitando o seguimento nas fases pós-
hospitalares. A articulação com os CSP é crucial para garantir cuidados assistenciais generalizados 
adequados e ao mesmo tempo a indispensável diferenciação dos centros neurocirúrgicos, através da 
melhoria em duas vertentes essenciais: (1) critérios de referenciação para consulta de Neurocirurgia mais 
adequados e (2) colaboração no seguimento a prazo, ambas evitando a sobrecarga, agora generalizada, 
das consultas e serviços de Neurocirurgia com situações sem indicação específica do foro neurocirúrgico 
(nomeadamente avaliação e abordagem inicial de doentes com lombalgias) ou em fase crónica 
estabilizada, permitindo concentrar os esforços e o tempo dos neurocirurgiões nas suas atividades 
nucleares e, principalmente, diminuir os tempos de espera para consulta, melhorar o acesso a consultas 
dos doentes com indicação especifica para tal e evitar deslocações e tempos de espera inúteis para 
muitos doentes. Esta articulação terá de passar pela capacitação (transmissão de conhecimentos e 
orientações técnicas especificas) e empoderamento (aumento da capacidade de decisão e operacional, 
por exemplo na requisição de exames complementares) dos CSP. Um passo determinante nesse sentido 
seria a elaboração de Normas de Orientação Clínica e de Processos Assistenciais Integrados em relação 
às patologias neurocirúrgicas mais prevalentes, como a patologia degenerativa da coluna. 

c) Num intuito de eficácia será determinante aproveitar os recursos já instalados e as vias de 
referenciação já implementadas e rotinadas na prática, que serão sempre a base de qualquer ordenação 
futura, evitando mudanças para as quais não exista um benefício demonstrável significativo.  

Em especial, como referido e justificado no ponto 2, “Localização esperada dos serviços de 
urgência da especialidade”  não se recomenda o aumento da área de referência do serviço de 
Neurocirurgia do Hospital de Faro dada sobrecarga atual daquele serviço. 
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Também, como referido e justificado no ponto 4.3, “Avaliação da necessidade e exequibilidade 
da criação de novos serviços de Neurocirurgia” não estará indicada, no horizonte temporal de 5 anos 
desta proposta, a criação de novos serviços de Neurocirurgia em Portugal, sendo deixada à iniciativa de 
cada um dos serviços actuais, em colaboração com as estruturas do Ministério da Saúde a eventual 
criação de consultas externas de Neurocirurgia em hospitais periféricos. 

Finalmente, como referido e repetido, é prioritário e indispensável assegurar condições de 
funcionamento adequadas aos serviços de Neurocirurgia existentes, para que mantenham a sua 
atividade e a aumentem a curto prazo para conseguirem dar a resposta necessária às crescentes 
solicitações de consultas e cirurgias, diminuindo listas e tempos de espera, nomeadamente face à 
implementação das leis laborais referentes aos médicos e da Livre Acesso e Circulação dos utentes no 
SNS. Para tal será necessário corrigir as carências pontuais identificadas, precaver dificuldades futuras, 
inevitáveis face aos fatores conjunturais conhecidos, e promover melhorias em termos de instalações e 
equipamentos e de apoio por outras especialidades (nomeadamente Anestesiologia), que permitam 
otimizar as capacidades instaladas e o potencial existente. É nossa firme convicção que só estes 
princípios permitirão manter a qualidade de atuação a nível do SNS, que é a sua virtude nuclear, garante 
da sua continuidade e progressão, e que é imprescindível preservar.  

Pode ser consultado, em anexo, o esquema da arquitetura da RRH. 
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7- MONITORIZAÇÃO DA RRH  

 

Alinhados com a metodologia de monitorização do Sistema Nacional de Saúde, são propostos os 
indicadores seguintes considerados relevantes para a especialidade: 

 

Acesso 

 Percentagem primeiras consultas realizadas com tempo espera inferior ao TMRG 
 Percentagem doentes cirúrgicos inscritos em LIC com tempo espera inferior TMRG 
 Mediana do tempo de espera da LIC em meses 

 

Desempenho 

 Reinternamentos a 30 dias na mesma grande categoria de diagnóstico 
 Percentagem de consultas externas com registo de alta  
 Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no 

protocolo da triagem 
 Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI em tempo adequado e validado pela EGA 
 Percentagem de doentes saídos com duração acima do limiar máximo 
 Índice demora média ajustada  

 

Segurança 

 Taxa de infeções pós-operatórias 
 Taxa de complicações 



RRH ESPECIALIDADE 
 

86 

 Taxa de quedas em doentes internados 
 Índice de mortalidade ajustado 

 

Produtividade  

 Taxa de ocupação 
 Doentes saídos (média mensal) por cama 
 Capacidade percentual utilizada do bloco operatório 

 Atividade assistencial - Consulta externa 

Percentagem de primeiras consultas 

Total de primeiras consultas 

                  Total de consultas subsequentes 

                  Total de consultas 

                  Taxa de acessibilidade 

 Atividade assistencial - Cirurgias 

                  Número de doentes operados programados convencional 

                  Número de doentes operados programados ambulatório 

                  Número de doentes operados urgente 
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8– ANEXOS 

Arquitetura da RRH 
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9 – ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

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

CH Centro Hospitalar 

CHLC Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. 

CHLN Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 

CHP Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 

CHSJ Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 

CHUC Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 

CHVNGE Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. 

CTH Consulta a tempo e horas 

DICOM (do acrónimo anglo-saxónico) Digital Imaging and Communications in Medicine 

DGS Direção-Geral da Saúde 

EPE  Entidade Pública Empresarial 

ET  Especificações Técnicas 

ETC  Equivalente a tempo completo 

GIST  (do acrónimo anglo-saxónico) Gastrointestinal Stromal Tumours 

GMP  (do acrónimo anglo-saxónico) Good Manufacturing Practices 

GTRH  Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar 

INE  Instituto Nacional de Estatística 
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INEM  Instituto Nacional de Emergência Médica 

INS  Inquérito Nacional de Saúde 

IP  Instituto Público 

IPO  Instituto Português de Oncologia 

ISO  (do acrónimo anglo-saxónico) International Organization for Standardization 

LVT  Lisboa e Vale do Tejo 

NEMA  National Electrical Manufactures Association 

PACS  (do acrónimo anglo-saxónico) Picture Archiving and Communication System 

PICS  (do acrónimo anglo-saxónico) Pharmaceutical Inspection Convention Scheme 

PPP  Parceria Público Privada 

RR  Redes de Referenciação 

SNS  Serviço Nacional de Saúde 

SUB  Serviço de Urgência Básico 

SUMC  Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico 

SUP  Serviço de Urgência Polivalente 

TMRG  Tempo máximo de resposta garantido 

UE  União Europeia 

WHO  (do acrónimo anglo-saxónico) World Health Organization 

 



 

 

 

 


