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Conceito de Rede de Referenciação  

 
As Redes de Referenciação (RR) são sistemas através dos quais se pretende regular as 

relações de complementaridade e de apoio técnico entre todas as instituições hospitalares e 

de ambulatório, de modo a garantir o acesso de todos os doentes aos serviços e unidades 

prestadoras de cuidados de saúde, sustentado num sistema integrado de informação 

interinstitucional. 

Uma Rede de Referenciação (RR) traduz-se por um conjunto de especialidades médicas e de 

tecnologias permitindo: 

- Articulação em rede, variável em função das características dos recursos 

disponíveis, das determinantes e condicionantes regionais e nacionais e do tipo de 

especialidade em questão. 

- Exploração de complementaridades de modo a aproveitar sinergias. Concentrar 

experiências permitindo o desenvolvimento do conhecimento e a especialização dos 

técnicos com a consequente melhoria da qualidade dos cuidados. 

- Concentração de recursos permitindo a maximização da sua rentabilidade. 

No desenho e implementação de uma RR deve-se: 

- Considerar as necessidades reais das populações 

- Aproveitar a capacidade instalada 

- Adaptar às especificidades e condicionalismos loco-regionais 

- Integrar numa visão de Rede Nacional 

- Envolver os Serviços de internamento e de ambulatório 

 

Como princípio orientador as redes devem ser construídas numa lógica centrada nas 

necessidades da população e com base em critérios de distribuição e rácios, 

previamente definidos, de instalações, equipamentos e recursos humanos. 
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1. Introdução 
 

A história da Pneumologia em Portugal encontra-se intrinsecamente ligada à luta 

Antituberculosa, cujo início organizado remonta a 1880 com o relatório de Sousa Martins e a 

criação em 1886 da primeira Enfermaria para Tuberculose no Hospital da Misericórdia do 

Porto. 

Até aí, digno de nota, só tinha sido criado em 1859 um estabelecimento destinado à luta anti- 

tuberculosa na ilha da Madeira pela segunda esposa de D. Pedro IV, ex-imperatriz do Brasil, 

Amélia de Leuchtenberg, em memória de sua filha aí falecida, aos 22 anos com tuberculose.  

Em 11 Junho 1899, sob a égide da Rainha D. Amélia é criada a Assistência Nacional aos 

Tuberculosos (ANT), cujos estatutos são promulgados em 1900, sendo nesse mesmo ano 

aberto o primeiro estabelecimento sanatorial (no Outão). A partir de 1901 são instalados os 

primeiros dispensários e criadas as primeiras enfermarias para isolamento dos tuberculosos 

nos Hospitais Civis de Lisboa. Seguem-se, um pouco por todo o país, iniciativas semelhantes. 

Em 1910 havia 5 sanatórios e 5 dispensários.  

 

Pela sua importância sublinha-se a construção, em 1928, da estância Sanatorial do Caramulo 

pelo Dr. Jerónimo Lacerda, cuja direcção científica foi entregue ao Tisiologista espanhol 

Manuel Tapia, que deixou uma marca indelével em várias gerações de Pneumologistas.   

Todas estas medidas, com apoio do governo e das câmaras municipais permitiram a criação 

uma rede de assistência à Tuberculose a nível Nacional.  

Após a segunda guerra mundial é reorganizada a rede de assistência à luta anti-tuberculosa, 

com o D.L. nº 35.108 / 45 extinguindo-se a ANT e criando-se o IANT com personalidade 

jurídica autónoma, mas passando a ser financiado pelo Orçamento Geral do Estado. 

Esta medida fundiu no mesmo organismo todas as estruturas de luta anti-tuberculosa 

(privadas e públicas) e criou, objectivamente, uma rede de saúde pública nacional, a primeira 

existente em Portugal. 

Apesar de a luta anti-tuberculosa ser o centro da actividade da especialidade nessa altura, 

nunca deixou de se considerar importante o interesse sobre outras doenças respiratórias. 

  

Neste contexto e embora tendo como preocupação central a Tuberculose, é reconhecida a 

necessidade de uma formação específica na área das doenças respiratórias, sendo criada 
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pelo D.L. nº 24.203 de 23 Julho 1934, a cadeira de Clínica das Doenças Respiratórias, 

integrada no serviço da Clínica Propedêutica do Hospital Escolar de Stª Marta. 

 

As primeiras inscrições de Pneumotisiologistas na Ordem dos Médicos remontam a 1940, 

havendo registos de exames da especialidade a partir de 1953, na sequência da criação em 

1950 de um internato obrigatório de 3 anos para admissão de especialistas nos Sanatórios. 

 

Esse internato obrigava a um exame final nacional obrigatório, que condicionava a entrada 

nas estruturas dependentes do IANT. 

 

O Estatuto da Ordem dos Médicos de 1956 (D.L. nº 40.651 do Diário do Governo de 21 Junho 

1956) reconhecia explicitamente a existência da Especialidade, sendo em 1960 criado o 

Internato da Especialidade de Pneumotisiologia nos Hospitais dependentes da Direcção-                 

-Geral dos Hospitais. 

Também em 1956 foi esboçado o primeiro projecto de uma Sociedade Portuguesa de 

Pneumologia, embora sem desenvolvimento imediato, sendo que só em 1970, sob o impulso 

do Prof. Thomé Villar, se avança para a então Sociedade Portuguesa de Patologia 

Respiratória (S.P.P.R), formalmente constituída em 17.01.1974 com a publicação dos 

respectivos estatutos. 

 

Entretanto deu-se o desenvolvimento da especialidade para outras áreas clínicas como a 

Asma, Bronquite Crónica, Cancro do Pulmão, Doenças Profissionais Inalatórias e Doenças do 

Interstício em geral, assim como outras infecções do trato respiratório, algumas das quais 

também alvo de programas estruturados de prevenção e controlo, de que se destacam a 

Gripe, as Legioneloses, a SARS, as Infecções Pneumocócicas invasivas e a Febre Q.  

 

Como disciplina complementar sublinha-se a importância da imagem radiológica para o 

pneumologista desde que foi possível utilizá-la. 

Disse Lopo de Carvalho: “ com a Radiologia, ondas de claridade iluminaram o nosso 

conhecimento da Tuberculose “; os autores de um importante tratado de Pneumologia (Frazer 

&b & Paré ) escreveram no seu prefácio em 1977 : “Experience over the years has led the 

authors to the conclusions that the chest roentgenenogram represents the focal point or sheet 
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anchor in the diagnosis of the majority of pulmonary diseases”. Com as possibilidades actuais 

da imagiologia, estas afirmações continuam a ser válidas e básicas para a formação de 

qualquer pneumologista. 

 

A especialidade cruza-se com a Medicina Interna e também com outras áreas, 

nomeadamente com a Cardiologia, a Infecciologia, a Imunoalergologia e a Oncologia, 

lucrando claramente em conhecimento e desenvolvimento, com estas ligações.  

O conhecimento fisiopatológico e funcional de patologias importantes, nomeadamente, a 

relacionada com as doenças profissionais de causa inalatória, em particular a Silicose e a 

Suberose, vieram dar corpo a uma especialidade fundamental para a avaliação do grau de 

incapacidade directamente relacionado com essas patologias.  

 

Também os meios complementares de diagnóstico e terapêutica específicos da especialidade 

sofrem grande divulgação e implementação, nomeadamente a broncoscopia e posteriormente 

a broncofibroscopia, o estudo funcional respiratório e a reabilitação respiratória, hoje 

efectuadas em todos os serviços/unidades de Pneumologia, que a partir da década de 80 se 

foram instalando na generalidade dos hospitais centrais e distritais. 

 

O aparecimento da SIDA e a sua íntima ligação com a Tuberculose e nomeadamente com a 

Tuberculose Multirresistente, provocou um novo desequilíbrio, sendo a Pneumologia 

novamente confrontada com aspectos emergentes da doença, o que implicou, no mínimo, 

dificuldades logísticas acrescidas nos serviços hospitalares, quer no que respeita à 

intervenção da Pneumologia no diagnóstico, quer nas implicações para o controle da 

infecção.  
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2. Âmbito da Especialidade de Pneumologia 

 

A Pneumologia é actualmente uma especialidade diferenciada, sustentada em tecnologia 

inovadora e baseada em quadros patológicos de prevalência e impacto relevantes, de que se 

salientam: 

- A DPOC que necessita de diagnóstico precoce e de terapêutica adequada, pois é nestes 

dois factores que assenta o controlo da patologia que mais cresce e que em breve será a 

terceira causa de morte. 

- A Neoplasia do Pulmão, a neoplasia que mais mortes causa na Europa.  

- As Doenças do Interstício Pulmonar, quer exclusivamente pneumológicas como a fibrose 

pulmonar idiopática ou as alveolites ou ainda as doenças de causa inalatória, mas também 

aquelas onde o pulmão é um dos órgãos alvo como as doenças inflamatórias crónicas, de 

que são exemplo as colagenoses. 

- A Patologia da Pleura, muitas vezes a primeira manifestação de doenças sistémicas. 

Há outras doenças em que mais especialidades estão envolvidas, mas em que a 

Pneumologia é central, nomeadamente na necessidade de técnicas próprias para o 

diagnóstico, estadiamento e prognóstico, mas também para um adequado seguimento, como 

sejam: 

- A Asma Brônquica, manifestação a factores de hipersensibilidade. 

- As doenças relacionadas com a Patologia do Sono e a Hipoventilação/Obesidade. Doenças 

com deformidade ou alteração da parede torácica (ex: Cifoescolioses). 

- As Doenças Infecciosas envolvendo o pulmão e a pleura são patologias em que a 

Pneumologia tem historicamente um papel determinante, nomeadamente na Tuberculose e 

nas Pneumonias. 

- A Hipertensão Pulmonar primária ou secundária, muitas vezes não diagnosticada. 

- As Doenças do Imunocomprometido, como a SIDA, com envolvimento pleuropulmonar. 

- Finalmente os aspectos relacionados com a luta contra o tabagismo, já que este é 

actualmente a primeira causa de morte prevenível.  
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Embora cada vez mais seja necessária uma actuação multidisciplinar, a especialidade de 

Pneumologia tem intervenção em todas estas áreas, umas vezes com carácter 

preponderante, outras vezes em complementaridade com outras especialidades.  

São exemplos do carácter preponderante as intervenções com recurso a avaliação funcional 

respiratória, a ventilação não invasiva (VNI), a endoscopia pleural diagnóstica e as técnicas 

endoscópicas diagnósticas e terapêuticas brônquicas. 

Entre as técnicas endoscópicas terapêuticas há a destacar: 

 Aspiração de corpos estranhos 

 Terapêuticas de ressecção endoscópicas com crio, argon-plasma ou laser 

 Colocação de próteses traqueais e brônquicas 

 Cirurgia de redução de volume endoscópica com colocação de válvulas 

Nos últimos anos têm-se desenvolvido outras técnicas importantes para a Pneumologia, 

nomeadamente a Ecoendoscopia Brônquica e também a Tomografia por Emissão de 

Positrões (PET). 
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3. Epidemiologia das Principais Patologias Pneumológicas 

 

Apesar de existirem dificuldades na avaliação da incidência e da prevalência da patologia do 

foro respiratório em Portugal, partindo de alguns dados do Relatório do Observatório Nacional 

das Doenças Respiratórias de 2006, foi possível chegar às seguintes conclusões. 

As principais patologias respiratórias com impacto no ambulatório e no internamento são:  

-Cancro do pulmão, Pneumonias e Infecções das Vias Aéreas Inferiores, Doenças 

Obstrutivas das Vias Aéreas (DPOC e Asma), Insuficiência Respiratória Crónica, 

Tuberculose, Patologia da Pleura, Patologia do Interstício e Patologia Obstrutiva do Sono. 

O número de internamentos por doenças respiratórias tem aumentado desde 1994, sendo 

esse aumento superior a 12,7% entre 1994 e 2006. 

A patologia respiratória representa a terceira causa de morte a nível nacional (8,8%). 

Relativamente aos doentes internados nos hospitais do SNS, a letalidade das 

pneumonias/infecções respiratórias é de 22% e a letalidade do cancro do pulmão de 34,5%.  

Contrariamente à patologia cardiovascular onde a mortalidade tem vindo a diminuir (menos 

9% de 1990 a 2003), na respiratória aumentou no mesmo período cerca de 28%. 

O tabagismo activo e passivo pode ser considerado uma epidemia, sendo uma das principais 

causas de patologia respiratória. Segundo dados do último Inquérito Nacional de Saúde (INS, 

2005/2006) cerca de 20% dos portugueses são fumadores, 29% dos homens e 11% das 

mulheres. O consumo do tabaco diminuiu 4,9% em relação ao anterior Inquérito. Esta 

diminuição deu-se à custa dos homens, onde diminuiu 10,4%, ao passo que nas mulheres 

aumentou 10,9%.  

Por outro lado a poluição atmosférica, apesar de inferior à média europeia, pode ser também 

um factor de agressão do pulmão e das vias respiratórias. 
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3.1. Principais patologias respiratórias 

3.1. 1. Cancro do Pulmão 

Os tumores do pulmão são cada vez mais frequentes, sendo o seu diagnóstico na maioria 

dos casos tardio. O principal motivo para esta situação está relacionado com a escassez de 

sintomas nas fases precoces ou a sua semelhança com os da DPOC, sendo necessário 

efectuar uma maior sensibilização para esta realidade, quer dos profissionais de saúde quer 

da população, nomeadamente dos fumadores.  

O seu diagnóstico obriga, para além de exames de imagem, à realização de exames 

endoscópicos (broncoscopia, toracoscopia) e por vezes à realização de biopsias dirigidas por 

TAC (punção transtorácica), que são da competência da Pneumologia. 

O tratamento é multidisciplinar incluindo a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia torácica. 

Dadas as características sintomáticas deste tipo de tumores, que cursam com dispneia, 

hemoptises, dor torácica, derrame pleural, é fundamental que a sua abordagem seja da 

responsabilidade do pneumologista. 

Cerca de 90% dos doentes são fumadores, pelo que a incidência de tumores malignos do 

aparelho respiratório irá aumentar nas próximas década (0,5% ao ano). 

Surge em doentes cada vez mais jovens, com uma incidência estimada de 30 a 40 novos 

casos por 100.000 habitantes por ano e uma mortalidade de 22,6 por 100.000 (taxa 

padronizada pela idade em 2005). 

Apesar da eficácia curativa da terapêutica ser ainda reduzida, tem sido possível aumentar 

ligeiramente a sobrevida. 

Os casos de metastização múltipla, com necessidade e dependência de cuidados paliativos 

têm aumentado de forma acentuada. 

 

3.1.2. Pneumonia e Infecção das Vias Aéreas Inferiores 

As Infecções das Vias Aéreas Inferiores representam uma importante e por vezes principal 

causa de mortalidade, morbilidade e internamentos em todo o mundo, mesmo nos países 

desenvolvidos. 
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Nos hospitais portugueses, no ano de 2007, verificaram-se 38.462 internamentos por 

Pneumonia, com uma letalidade de 18,2%. Esta incide sobretudo nos idosos, 

imunodeprimidos e doentes crónicos, grupos que têm cada vez mais expressão na população 

em geral. 

O impacto destas patologias é também económico quer pelo tratamento quer pelo 

internamento. 

A prevenção, o diagnóstico e o tratamento destas situações deve ser feito nos vários níveis 

de cuidados de saúde, com o apoio da Pneumologia. 

Para o tratamento das complicações como os derrames pleurais, empiemas, abcessos 

pulmonares é fundamental a intervenção do pneumologista. 

 

3.1.3. Doenças Obstrutivas das Vias Aéreas (DPOC e Asma) 

 

3.1.3.1. DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica) 

A prevalência da DPOC em Portugal é de 6,3% e 4,5%, respectivamente nos homens e nas 

mulheres, aumentando a partir dos 60 anos para 13% e 10%. 

Existem cerca de 500.000 portugueses com DPOC, estando contudo esta patologia 

subdiagnosticada. 

Os internamentos por agudização de DPOC aumentaram 15,4% entre 2004 e 2005, com uma 

demora média de 9 dias e um acréscimo nos custos de 17,6%. A sua mortalidade, com 

tendência crescente, é particularmente elevada nos doentes com mais de 65 anos. 

A evolução nos EUA demonstra já no período de 1965-1998 esta tendência crescente, como 

se observa no gráfico seguinte. 
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3.1.3.2. Asma  

A Asma é uma doença ainda subdiagnosticada, com uma prevalência crescente, estimando-  

-se em 5 a 10% da população portuguesa. 

Actualmente, devido principalmente aos progressos da terapêutica, os internamentos 

hospitalares diminuíram em cerca de 44% (1995-2006). 

A mortalidade baixou substancial no período 1994 (2,81 por 100.000) a 2004 (1,05 por       

100.000). 

 

3.1.4. Insuficiência Respiratória Crónica 

A evolução de vários tipos de patologias, nomeadamente das vias aéreas inferiores, do 

interstício e neuromusculares, pode conduzir a uma degradação da ventilação e da 

oxigenação. Estas situações são cada vez mais frequentes e contribuem para grandes 

custos, internamentos frequentes e prolongados, para além de uma mortalidade elevada. 

A prescrição da oxigenioterapia de longa duração e da ventiloterapia domiciliária, o 

acompanhamento e a reavaliação de cada situação quer no ambulatório quer no 

internamento devem ser feitos por especialistas em articulação com a Medicina Geral e 

Familiar. 
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     3.1.5. Tuberculose  

Em Portugal, em 2007, foram diagnosticados 3.158 casos de Tuberculose (TB), incluindo 

casos novos e retratamentos, dos quais 2.695 (86,3%) eram nacionais e 422 eram 

imigrantes. A incidência dos casos novos foi de 2.867, ou seja 27 por 100.000 habitantes. Isto 

representa uma redução significativa, um decréscimo variável de 5 a 10% na última década.  

A distribuição geográfica é bastante assimétrica, concentrando-se 80% nas áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto. Em números absolutos, há a registar uma redução de 36% 

nos últimos 5 anos. Em 2006, do total de casos de TB/SIDA, 53% tiveram a TB como doença 

indicativa inicial de SIDA. 

Em 73% dos doentes, os pulmões estavam atingidos e, entre estes, (6%) tinham também 

lesões em outros órgãos.  

 

Em Portugal, a Tuberculose Multirresistente, embora endémica, tem vindo a reduzir, 

representando actualmente 1,6% do número total de casos de Tuberculose em 2006 (1,5% 

nos casos novos e 6,5 nos retratamentos).  

 

    3.1.6.Patologia da Pleura 

Este tipo de patologia é responsável por um número considerável de internamentos 

hospitalares nomeadamente no contexto de doenças oncológicas, infecciosas e sistémicas 

(derrames pleurais e empiemas). 

Nos grupos etários mais jovens o pneumotórax espontâneo é a doença da pleura mais 

frequente. 

O diagnóstico e o tratamento deste tipo de situações são preferencialmente da 

responsabilidade da Pneumologia. 

 

    3.1.7.Patologia do Interstício 

A Patologia do Interstício é devida à activação de mecanismos imunoinflamatórios no tecido 

pulmonar.  
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Na fase inicial ao nível dos alvéolos pulmonares, predomina a activação celular, causando 

uma inflamação (alveolite); se a inflamação persistir, pode ocorrer solidificação do líquido e a 

substituição do tecido pulmonar por tecido cicatricial (fibrose). A formação extensa de tecido 

cicatricial pode destruir progressivamente o território alveolointersticial, condicionando a 

normal arquitectura pulmonar. 

 

O Relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias (ONDR 2006), expressa 

não serem conhecidos os números exactos de doentes com esta patologia. Em 2005 

representou 1,5 % dos internamentos (891 casos). 

 

    3.1.8. Síndroma de Apneia do Sono 

Podemos definir Síndroma de Apneia do Sono como a cessação do fluxo respiratório durante 

o sono, por mais de 10 segundos e mais de cinco vezes por hora.  

Pode ter uma origem central ou obstrutiva. Neste último caso é devida ao colapso, durante o 

sono, das vias respiratórias superiores, na zona do palato e da base da língua, durante a 

inspiração, mantendo o doente um esforço inspiratório contra uma via aérea obstruída, até 

que este esforço vence o colapso, reiniciando-se a respiração. 

 

A consequência desta síndroma é uma grave alteração do padrão do sono, com uma 

incapacidade em atingir as fases profundas do sono, que são as fases reparadoras, 

apresentando o doente sonolência diurna.  

Nas situações mais graves, pode provocar deterioração intelectual, com alterações da 

atenção, memória, raciocínio e impotência sexual.  

Estes doentes têm também uma taxa de acidentes de viação comprovadamente superior (7 a 

15 vezes) à da população normal.  

 

A incorrecta oxigenação do sangue que ocorre durante a noite induz problemas graves, como 

o aumento do trabalho cardíaco, hipertensão arterial, arritmias cardíacas, aumento do risco 

de enfarte agudo do miocárdio e alterações hormonais. 

 

Não existem números exactos de doentes afectados pela apneia do sono.  
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É ainda uma doença pouco conhecida da maior parte da população, está subdiagnosticada e 

é subavaliada pela classe médica.  

Estima-se que entre 2 a 4% da população adulta portuguesa sofra de apneia do sono, sendo 

os homens obesos com mais de 40 anos os principais afectados.  

A abordagem desta patologia é partilhada pela Otorrinoloringologia, Neurologia, Cardiologia e 

Pneumologia. 

 

    3.1.9. Doenças Respiratórias Congénitas 

A população de crianças com Insuficiência Respiratória Crónica Hipoxémica ou Hipoxémica e 

Hipercápnica tem vindo a aumentar, devido ao avanço tecnológico dos ventiladores, à 

sobrevivência de crianças pré-termo com doenças congénitas ou neuromusculares. 

 As patologias respiratórias congénitas mais frequentes nas crianças são: 

- Doença Pulmonar Obstrutiva (fibrose quística e displasia broncopulmonar) ; 

- Doença Pulmonar Restritiva tal como doenças neuromusculares, cifoescoliose e fibrose 

pulmonar; 

- Anomalias do Controle Ventilatório; 

- Doenças Metabólicas. 

Estas patologias necessitam para além de terapêutica medicamentosa, de ventiloterapia 

domiciliária, oxigenioterapia e programas de reabilitação respiratória. 

 

    3.1.10. Hipertensão Pulmonar 

A Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) é uma doença grave, progressiva, potencialmente 

fatal em poucos anos, que requer uma abordagem multidisciplinar com necessidade de 

terapêuticas complexas e dispendiosas.  

A hipertensão pulmonar primária atinge predominantemente indivíduos jovens, e caracteriza-  

-se pelo aumento da pressão arterial pulmonar (medida por cateterismo cardíaco direito, 

superior a 25 mmHg em repouso ou 30 mmHg com o esforço), aumento da resistência 
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vascular pulmonar e declínio progressivo do débito cardíaco, potencialmente fatal em poucos 

anos.   

 

O diagnóstico em estádios precoces é essencial, de modo a permitir uma terapêutica 

atempada. 

 

A classificação da OMS, divide a HTP em: 

- Hipertensão pulmonar arterial  

compreende a hipertensão pulmonar primária (HPP) esporádica ou familiar, 

relacionada com doenças do colagénio vascular; hipertensão portal; 

infecções a VIH; fármacos anorexizantes. 

- Hipertensão pulmonar venosa  

relacionada com patologia cardíaca esquerda; adenopatias/tumores,  

doença veno-oclusiva. 

- Hipertensão pulmonar associada a patologia do aparelho respiratório e/ou hipoxémia. 

Hipertensão pulmonar resultante de doença tromboembólica. 

- Hipertensão pulmonar devida a alterações que afectam directamente a vasculatura      

pulmonar. 

 
Não existem valores exactos sobre a sua prevalência, mas estima-se que existam 70 a 100 

casos por milhão de habitantes. 

 

Para além do diagnóstico correcto e precoce, a estratificação, o tratamento e follow-up da 

HAP implica uma abordagem multidisciplinar, que inclui a Pneumologia, a Cardiologia, a 

Medicina Interna e a Reumatologia. 
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4. Contexto Internacional  

A Asma, o Cancro do Pulmão, a DPOC e muitas outras patologias do foro da Pneumologia 

têm impacto em quase todas as famílias da Europa. 

Duas das principais doenças pneumológicas, o Cancro do Pulmão e a DPOC, têm como 

principal responsável o fumo de tabaco. No entanto, há muitos outros factores 

desencadeantes para as patologias respiratórias, como sejam as influências genéticas, 

nutricionais, ambientais e mesmo relacionados com a pobreza. 

Em relação ao ensino e treino em doenças respiratórias há notórias diferenças curriculares 

entre os diferentes países da EU e entre estes e os USA. 

Em geral em muitos países europeus outras especialidades ou subespecialidades de 

medicina, nomeadamente as Doenças Infecciosas, Imunoalergologia e Oncologia reclamam 

maior grau de responsabilidade no tratamento das doenças respiratórias. 

Há ainda uma sobreposição com especialidades relacionadas como a Medicina Interna, a 

Pediatria, a Cirurgia Torácica, a Neurologia, a Medicina Ocupacional e Ambiental e a 

Medicina Física e de Reabilitação. Mesmo especialidades como a Cardiologia e a 

Otorrinolaringologia, por vezes, assumem competência para o tratamento de doenças 

respiratórias. 

Deve pretender-se uma atitude multidisciplinar na abordagem de patologias pneumológicas, 

nomeadamente com a Imagiologia, Anatomia Patológica, Microbiologia, Biologia Molecular 

Genética e Epidemiologia. 

Na grande maioria dos países europeus a Pneumologia é considerada uma especialidade e o 

número médio de especialistas por 100.000 habitantes é de 3,4, tal como acontece em 

França ou na Bélgica, embora na Holanda seja de 2,2 e no Reino Unido de 0,8, enquanto em 

Portugal é de 4,6, na Itália de 7,8 e na Grécia de 10,4. Nos USA esta relação é de 1,5 

pneumologistas por 100.000 habitantes. 

A organização da Pneumologia a nível hospitalar também é muito variada; no entanto na 

maioria dos países faz-se de forma hierarquizada, estando no topo os Serviços Universitários, 

seguido de hospitais de nível intermédio com um serviço e finalmente um hospital de primeira 

linha com pneumologistas integrados no Serviço de Medicina Interna. Alguns países têm na 
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sua organização de saúde Centros do Pulmão ou Hospitais do Pulmão, onde está integrado 

muitas vezes um Serviço de Cirurgia Torácica capaz de propiciar um máximo de cuidados 

especializados para uma grande área populacional. 

Comparativamente aos EUA, a Europa apresenta um deficit de representação da 

Pneumologia nas universidades. 
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5. Caracterização da Realidade Portuguesa 

5.1. Situação no Continente 

De acordo com os dados disponíveis na ACSS (2006), constantes do Plano de Desempenho 

dos hospitais, foram prestados cuidados de saúde na área da Pneumologia em 47 

hospitais/centros hospitalares. 

O total de médicos em exercício era de 422, distribuídos pelas Regiões de Saúde conforme 

se observa no quadro seguinte: 

 

Nº de Médicos de Pneumologia por Região de Saúde – 2006 
 

Continente/Região 
de Saúde 

Total de Médicos Médicos do quadro Internos da 
Especialidade 

Outros Vínculos 

Continente 422 287 87 43 

Norte 97 65 19 13 

Centro 107 70 28 9 

Lisboa e V. Tejo 199 139 38 22 

Alentejo 6 5 - 1 

Algarve 13 8 2 3 
Fonte: ACSS/2006 
 

 

Observa-se, contudo, a existência de 11 hospitais com apenas 1 médico. 

Foram realizadas 243.293 consultas hospitalares a que corresponde uma média de cerca 

24,32 consultas por 1.000 habitantes, com a seguinte distribuição por Regiões: 

- Região Norte – 81.373; Região Centro – 53.251; Região Lisboa e V. Tejo – 94.466; Região 

Alentejo – 6.924 e Região Algarve – 7.279. 

O número de doentes saídos do internamento situou-se em 15.909 com uma demora média 

de 11,3 dias. 

Existem ainda 28 pneumologistas nos Centros de Diagnóstico Pneumológico (CDP), dos 

quais 20 na Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

Nos CDP da Região de Lisboa e Vale do Tejo foram realizadas 48.271 consultas em 2006 

(Lisboa – 30.063; Santarém – 6.467 e Setúbal – 11.741). 
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5.2. Situação nas Regiões Autónomas 

 

De acordo com os dados disponíveis do INE/2005, na Região Autónoma dos Açores 

realizaram-se se 5.196 consultas de Pneumologia no total dos três hospitais da Região e na 

Madeira foram efectuadas 3.906 consultas no Hospital do Funchal, o que corresponde, 

respectivamente, a uma média de 21,65 consultas e 15,94 consultas por 1.000 habitantes. 

O número de médicos consta do quadro seguinte: 

Nº de Médicos de Pneumologia por Região Autónoma - 2005 

Região Autónoma Número de Médicos 

Açores 7 

Madeira 5 

      Fonte: INE/2006 
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Médicos/Tipo de Vínculo
Total Tipo 

Vínculo

Pessoal 

do Quadro

Internos 

Complem.
Outros Vínculos

Total Regiões (s/ Psiq.) 422 287 87 48

   Região de Saúde do Norte (s/Psiq.) 97 65 19 13

         Hospital Santa Maria Maior, EPE 2 2   

         Hospital São João, EPE 21 12 7 2

         Hospital Geral de Santo António, EPE 1   1

         Instituto Português Oncologia do Porto 2 2   

         Hospital S. Gonçalo, EPE     

         ULS de Matosinhos, EPE 8 6 0 2

         Hospital Padre Américo, EPE 3 2  1

         Centro Hospitalar Alto Minho, EPE 8 6  2

         Centro Hospitalar do Nordeste, EPE 1 1   

         CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 31 17 11 3

         Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 2 2 0 0

         CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE     

         Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE     

         Hospital S. Marcos 7 6  1

         Hospital  Joaquim Urbano 10 8 1 1

         C. Hosp. Póvoa de Varzim/Vila do Conde 1 1   

         Hospital Nossa Senhora da Conceição     

         Hospital Espec. Crianças Maria Pia     

         Maternidade Júlio Dinis     

   Região de Saúde do Centro (s/Psiq.) 107 70 28 9

         Hospital Infante D. Pedro, EPE 4 4   

         Instituto Português Oncologia de Coimbra 2 2   

         Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 4 4   

         Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 4 3  1

         Hospital Santo André, EPE 3 3   

         Hospital S. Teotónio, EPE 4 3  1

         Hospital S. Sebastião, EPE 6 6   

         Centro Hospitalar de Coimbra, EPE 22 14 8  

         Hospital Distrital de Águeda     

         Hospital José Luciano de Castro     

         Hospital Visconde de Salreu 1   1

         Hospital S. Miguel 1 1   

         Hospital Dr. Francisco Zagalo     

         Hospital Distrital de S. João da Madeira     

         Hospital Amato Lusitano 2   2

         Hospitais Universidade de Coimbra 40 24 15 1

         Hospital Arcebispo João Crisóstomo 1   1

         Centro Medic. Reabilitação Rovisco Pais     

         Hospital Sousa Martins 12 6 5 1

         Hospital Nossa Senhora da Assunção 1   1

         Centro Hospitalar das Caldas da Rainha     

         Hospital de Alcobaça     

         Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo     

         Hospital Distrital de Pombal     

         Hospital Cândido de Figueiredo     

   Região de Saúde LVT (s/ Psiq.) 199 139 38 22

         Hospital Pulido Valente, EPE 68 50 11 7

         Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 4 4   

         Hospital Santa Maria, EPE 40 25 11 4

         Instituto Português Oncologia de Lisboa 6 4  2

         Hospital Distrital de Santarém, EPE 6 5 1  

         Hospital Nossa Senhora do Rosário, EPE 7 6 1  

         Hospital Garcia de Orta, EPE 12 7 5  

         C. Hosp. de Lisboa Ocidental, EPE 13 9 3 1

         Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 7 5  2

         Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 18 7 6 5

         Hospital Curry Cabral 1   1

         Maternidade Dr. Alfredo da Costa     

         Instituto Gama Pinto     

         Centro Hospitalar de Cascais 2 2   

         Hospital Reynaldo dos Santos     

         Hospital do Montijo     

         Centro Hospitalar de Torres Vedras 14 14   

         Hospital do Litoral Alentejano 1 1   

   Região de Saúde do Alentejo 6 5  1

      ULS Norte Alentejo, EPE 1 1   

      Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, EPE 1 1   

      Hospital Espírito Santo de Évora, EPE 4 3  1

   Região de Saúde do Algarve 13 8 2 3

      C. Hosp. do Barlavento Algarvio, EPE 6 3  3

      Hospital Distrital de Faro 7 5 2  

Fonte (SIAC)
Dados Recursos Humanos: Plano de Desempenho 2007 - Contratualizado 2007

RECURSOS HUMANOS 2006 - PNEUMOLOGIA

HOSPITAIS/REGIÕES DE SAÚDE

TOTAL DE MÉDICOS
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Hospitais/Regiões de Saúde                            (Acumulado 

a Dezembro de 2006)

Consultas 

Externas

Doentes Saídos 

Internamento

Dias 

Internamento
Demora Média

Lotação Praticada 

Internamento

(a)

Total Regiões (s/ Psiq.) 243.293 15.909 179.757 11,30 478

   Região de Saúde do Norte (s/Psiq.) 81.373 2.573 29.807 11,58 56

         Hospital Santa Maria Maior, EPE 1.469  

         Hospital São João, EPE 16.883 553 6.217 11,24 20

         Hospital Geral de Santo António, EPE  

         Instituto Português Oncologia do Porto 894 27 347 12,85  

         Hospital S. Gonçalo, EPE  

         ULS de Matosinhos, EPE 6.998 2 9 4,50  

         Hospital Padre Américo, EPE 2.120  

         Centro Hospitalar Alto Minho, EPE 7.674  

         Centro Hospitalar do Nordeste, EPE 1.447 35 265 7,57 3

         CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE (a) 20.073 707 8.335 11,79 30

         Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 2.337  

         CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (a) 5.420 499 5.369 10,76 16

         Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE (a) 1.488 296 1.936 6,54 9

         Hospital S. Marcos 5.175 209 2.358 11,28 8

         Hospital  Joaquim Urbano 7.777 245 4.971 20,29 25

         Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde 1.618

         Hospital Nossa Senhora da Conceição

         Hospital Central Espec. Crianças Maria Pia

         Maternidade Júlio Dinis

   Região de Saúde do Centro (s/Psiq.) 53.251 4.982 49.491 9,93 158

         Hospital Infante D. Pedro, EPE 2.153 252 2.236 8,87 9

         Instituto Português Oncologia de Coimbra 2.359  

         Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 5.440 133 1.571 11,81 5

         Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 4.746 401 3.710 9,25 10

         Hospital Santo André, EPE 1.473 479 4.183 8,73 10

         Hospital S. Teotónio, EPE 3.361 243 2.718 11,19 8

         Hospital S. Sebastião, EPE 6.281 747 4.127 5,52 12

         Centro Hospitalar de Coimbra, EPE (a) 8.305 604 6.169 10,21 20

         Hospital Distrital de Águeda  

         Hospital José Luciano de Castro  

         Hospital Visconde de Salreu 403  

         Hospital S. Miguel 1.276  

         Hospital Dr. Francisco Zagalo  

         Hospital Distrital de S. João da Madeira  

         Hospital Amato Lusitano 1.780 194 1.866 9,62 6

         Hospitais Universidade de Coimbra 9.181 1.122 14.807 13,20 45

         Hospital Arcebispo João Crisóstomo 434  

         Centro Medicina de Reabilitação Rovisco Pais  

         Hospital Sousa Martins 4.477 807 8.104 10,04 33

         Hospital Nossa Senhora da Assunção 1.582  

         Centro Hospitalar das Caldas da Rainha  

         Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira  

         Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo  

         Hospital Distrital de Pombal  

         Hospital Cândido de Figueiredo  

   Região de Saúde LVT (s/ Psiq.) 94.466 7.477 88.066 11,78 250

         Hospital Pulido Valente, EPE 26.422 3.026 29.037 9,60 100

         Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE 4.778 112 1.617 14,44 2

         Hospital Santa Maria, EPE 17.027 844 15.280 18,10 48

         Instituto Português Oncologia de Lisboa 5.170 438 2.023 4,62 7

         Hospital Distrital de Santarém, EPE 2.818 469 3.816 8,14 12

         Hospital Nossa Senhora do Rosário, EPE 3.809 299 2.813 9,41 9

         Hospital Garcia de Orta, EPE 6.595 634 6.886 10,86 20

         Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 6.878 397 4.218 10,62 15

         Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 4.159 126 1.568 12,44 3

         Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 10.063 596 4.983 8,36 15

         Hospital Curry Cabral  

         Maternidade Dr. Alfredo da Costa  

         Instituto Gama Pinto  

         Centro Hospitalar de Cascais 1.578 131 2.164 16,52 7

         Hospital Reynaldo dos Santos  

         Hospital do Montijo  

         Centro Hospitalar de Torres Vedras 4.649 405 13.661 33,73 12

         Hospital do Litoral Alentejano 520  

   Região de Saúde do Alentejo 6.924 110 2.020 18,36 0

      ULS Norte Alentejo, EPE 2.512 110 2.020 18,36

      Centro Hospitalar do Baixo Alentejo, EPE 1.485

      Hospital Espírito Santo de Évora, EPE (a) 2.927

   Região de Saúde do Algarve 7.279 767 10.373 13,52 34

      Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE 3.380 267 3.866 14,48 12

      Hospital Distrital de Faro 3.899 500 6.507 13,01 22

Fonte (SIAC)

Dados Produção : Acompanhamento 2006 - Dezembro Acumulado

Dados Lotação Praticada : Plano de Desempenho 2007 - Estimado 2006

Observações:

PNEUMOLOGIA

(a) : Os dados da Lotação Praticada referem-se ao Estimado 2006, excepto nos Hospitais com Plano de Desempenho a 10 meses que não preencheram este 

período. Nestes casos é considerado o Contratualizado 2007.
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6. Serviços de Pneumologia com Idoneidade Formativa 
 
Os Serviços de Pneumologia com Idoneidade Total para 2008, bem como as respectivas 

capacidades formativas constam, por Região de Saúde, do quadro seguinte: 

 
 

Região de Saúde/Hospital Nº Estagiários 

Norte: 
Centro Hospitalar de Gaia/Espinho 
Hospital S. João – Porto 
Hospital S. Marcos – Braga 
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro 
 
Centro: 
Centro Hospitalar de Coimbra 
Hospitais da Universidade de Coimbra 
Hospital Sousa Martins – Guarda 
 
Lisboa e Vale do Tejo: 
Hospital Santa Maria – Lisboa 
Hospital Fernando da Fonseca – Amadora 
Hospital Santa Marta – Lisboa 
Hospital Egas Moniz – Lisboa 
Hospital Pulido Valente 
Hospital Garcia da Orta – Alamada 
Hospital do Barreiro 
Hospital de Santarém 
Algarve: 
Hospital de Faro 

 
2 
3 
1 
1 
 
 

2 
3 
1 
 
 

3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
 

1 
 

Total 26 

 
Os Serviços com Idoneidade Parcial, bem como as respectivas áreas de formação são os 

seguintes: 

 
Região de Saúde/Hospital Áreas de formação com idoneidade 

Norte: 
Hospital Pedro Hispano 
 
Centro: 
Centro Hospitalar da Cova da Beira 
Hospital S. Teotónio – Viseu 
 
Lisboa e Vale do Tejo: 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
 
 
Região Autónoma da Madeira: 
Hospital dos Marmeleiros do Funchal 
Região Autónoma dos Açores: 
Hospital Regional de Ponta Delgada 
 

 
Pneumologia Geral 
Fisiopatologia Respiratória 
 
Pneumologia Geral 
Pneumologia Geral 
Fisiopatologia Respiratória 
 
Endoscopia Respiratória 
Oncologia Pneumológica 
Fisiopatologia Respiratória 
 
Pneumologia Geral 
Pneumologia Geral 
Fisiopatologia Respiratória 
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7. Internato Médico 

De acordo com os dados disponíveis na ACSS, a situação do internato na especialidade de 

Pneumologia, consta dos quadros seguintes. 

 

Nº de entradas por ano 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

12 9 9 9 11 15 15 21 21 25 9 15 17 

 

Nº de saídas esperadas 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

12 9 9 9 11 15 15 21 21 25 9 15 17 

 

Saídas reais 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

7 8 8 9 7 16 16 19 

 

Constata-se que a média entre as saídas reais e as esperadas foi de 87,94%. 
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8. Necessidades de saúde em Pneumologia 

 

Partindo de uma base populacional de 250.000 habitantes, e de acordo com os pressupostos 

a seguir enunciados, estima-se que as necessidades anuais em cuidados de Pneumologia 

serão as seguintes: 

 

8.1. Internamentos 

 

De acordo com os dados da DGS, em 2006 foram internados nos hospitais públicos do 

Continente 926.826 doentes, dos quais 16.000 (1,7%) nos serviços de Pneumologia. O 

internamento das especialidades médicas apresenta 371 507 doentes saídos, sendo assim 

4,3% da Pneumologia.  

A base de dados dos GDH/2006 permite observar o número de episódios de internamento 

por doenças do aparelho respiratório, que apresenta um número substancialmente superior, 

embora se distribuam por vários serviços entre os quais predomina a Medicina Interna. 

Considera-se contudo, que os GDH assinalados no quadro seguinte devem ser, 

prioritariamente, tratados pela Pneumologia. 

 

Em termos de necessidades consideramos cerca de 33.000 episódios de internamento no 

âmbito da Pneumologia.  

 

Assim, tendo em conta a realidade portuguesa podemos estimar que as necessidades em 

internamento em Pneumologia serão, no mínimo, de cerca de 420 a 600 episódios de 

internamento por cada 250.000 habitantes por ano, com um a demora média de cerca de 

9 dias, pelo que cerca de 13 a 19 camas serão suficientes para dar resposta às 

necessidades desta população. 
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  Doenças e Perturbações do Aparelho Respiratório   

Prioritariamente  GDH Descrição Nº Episódios 

a tratar pela Pneumologia       

  76 Outros procedimentos no aparelho respiratório, em bloco operatório, com CC 487 

  77 Outros procedimentos no aparelho respiratório, em bloco operatório, sem CC 325 

  78 Embolia pulmonar 1.794 

  79 Infecções e inflamações respiratórias, idade > 17 anos, com CC 4.122 

  80 Infecções e inflamações respiratórias, idade > 17 anos, sem CC 1.253 

  81 Infecções e inflamações respiratórias, idade 0-17 anos 278 

100% 82 Doenças malignas respiratórias 4.778 

  83 Grandes traumatismos torácicos, com CC 437 

  84 Grandes traumatismos torácicos, sem CC 617 

  85 Derrame pleural, com CC 559 

  86 Derrame pleural, sem CC 319 

30% 87 Edema pulmonar e insuficiência respiratória 2.067 

100% 88 Doença Pulmonar Crónica Obstructiva 8.469 

50% 89 Pneumonia e pleurisia simples, idade > 17 anos, com CC 21.095 

30% 90 Pneumonia e pleurisia simples, idade > 17 anos, sem CC 4.738 

  91 Pneumonia e pleurisia simples, idade 0-17 anos 5.371 

100% 92 Doença pulmonar intersticial, com CC 599 

100% 93 Doença pulmonar intersticial, sem CC 267 

100% 94 Pneumotorax, com CC 526 

100% 95 Pneumotorax, sem CC 896 

30% 96 Bronquite e asma, idade > 17 anos, com CC 5.194 

  97 Bronquite e asma, idade > 17 anos, sem CC 1.686 

25% 98 Bronquite e asma, idade 0-17 anos 7.788 

  99 Sintomas e sinais respiratórios, com CC 396 

  100 Sintomas e sinais respiratórios, sem CC 333 

  101 Outros diagnósticos do aparelho respiratório, com CC 5.380 

  102 Outros diagnósticos do aparelho respiratório, sem CC 2.337 

100% 475 Diagnósticos do aparelho respiratório com ventilação 2.156 

  Total 84.267 

  Fonte:ACSS/Relatório Nacional GDH 2006   
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8.2. Consulta externa 

 

Realizaram-se 9.256.582 consultas externas no ano de 2006 nos hospitais públicos das quais 

247.545 (2,7%) registadas na Pneumologia. O peso percentual em relação às especialidades 

médicas foi de 4,6%. 

No período de 2002-2006 a Pneumologia sofreu um crescimento de 28,1% nas consultas 

externas hospitalares, conforme se observa no gráfico seguinte: 
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Embora não completamente conhecidos, há referência a valores baixos no sector privado 

nesta especialidade (19.765 consultas em 2005, segundo dados do INE).  

 

 

Estima-se assim, que as reais necessidades em consultas hospitalares de Pneumologia 

(públicas e privadas) para a população de 250.000 habitantes serão entre 8.000 e 8.700 

consultas por ano. 
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8.3. Técnicas Pneumológicas/ Nº de Exames: 

 

8.3.1. Procedimentos diagnósticos  

 

Para a população de 250.000 habitantes estima-se que o número de exames seja o seguinte: 

Endoscopias: 300 a 380 exames por ano    

Broncoscopias  Broncofibroscopia: 90 % do total de endoscopias; 
Broncoscopia rígida;     

   Toracoscopias (inclui mediastinoscopia);   
Eco endoscopia. 

 
Provas funcionais respiratórias:  25.000 exames representam as necessidades globais desta 

população, dos quais 80 % de espirometria. 

De todos estes exames apenas 5 000 exames por 250.000 habitantes / ano são para realizar 

em ambiente hospitalar, nomeadamente a pletismografia. 

   

Destes 5 000 a realizar no hospital estima-se a seguinte distribuição:  

  - Pletismografia:  80 % 
   - Espirometria:    10 % 

- Outras:             10% 
 
Exames do sono: 500 a 800 exames do sono por ano.  
 

8.3.2. Procedimentos terapêuticos  

 

A maioria dos exames de broncoscopia rígida e algumas toracoscopias têm fins terapêuticos. 

Estima-se que as necessidades em procedimentos terapêuticos sejam de 100 a 200 por 

milhão de habitantes). 

 

Principais procedimentos para 250.000 habitantes: 25 a 50 por ano 

- Colocação de próteses traqueias e brônquicas: 5 a 10 por ano  

- Laserterapia +  Crio + Árgon (implica broncoscopia rígida): 20 a 30 por ano 

- Braquiterapia (implica broncoscopia rígida) 

- Colocação de válvulas para enfisema (ainda em implementação para DPOC graves) 

- Toracospia terapêutica: 5 a 10 por ano  
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As técnicas experimentais como a colocação de válvulas para redução endoscópica de 

volume devem ser efectuadas em Serviços com grande experiência terapêutica endoscópica 

e de carácter pontual. 

 

8.4. ▪ Hospital de Dia 

Procedimentos recomendados em hospital de dia preferencialmente polivalente: 

Reabilitação funcional respiratória  

Antibioterapia inalatória e aerossolterapia nomeadamente em doentes com fibrose quística e 

bronquiectasias  

Prolastin ( terapêutica de substitução da alfa 1 antitripsina) 

Ventilação não invasiva (com BiPAP OU CPAP) 

Toracentese evacuadora e Toracentese com biopsia pleural 

 

Por cada 250.000 habitantes estima-se cerca de 1.000 a 1.750 sessões por ano. Cada 

sessão demora em média duas horas.  

Com o envelhecimento da população é previsível um aumento dos doentes a necessitar 

destes cuidados. 
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9. Organização da Pneumologia 

9.1. Princípios organizativos 

Como princípios organizativos consideram-se os seguintes pressupostos: 

9.1.1. Internamento…………………7 horas médico por dia, por cada 10 a 15 camas. 

9.1.2. Consulta………………………24 consultas por dia - 4+4 horas por gabinete médico. 

 

9.1.3. Procedimentos diagnósticos (tempos médios por exame): 

a) Broncofibroscopia e Endoscopia respiratória (30 minutos /exame) - 7 a 8 exames período de 4 h.    

b) Outros exames (média de 5 minutos/supervisão de exame): 

  Espirometria: (20 minutos/técnico e 5 minutos/relatório médico); 

  Provas de provocação inalatória; 

  Pletismografia:  (20/ 30 minutos/técnico + 5 minutos/relatório médico);  

  Difusão do CO: (10 minutos);      

  Ergometria: (tempo médico 20 minutos + 15 minutos/relatório médico); 

  Oscilometria: (relatório médico 5 minutos);  

  Pressões de Oclusão: (relatório médico 5 minutos); 

  Pressões respiratória máxima: (relatório médico 5 minutos); 

  Prova do óxido nítrico exalado; 

  Provas do sono (leitura médica 20 minutos, traçado de várias horas). 

 
9.1.4.Procedimentos terapêuticos (tempos médios por exame): 

Em média cada procedimento diagnóstico e a sua componente terapêutica demora cerca de 

uma hora e deve ser acompanhada por anestesista.  

(O H. Pulido Valente e o CH VN Gaia/Espinho fazem, em média, 100 por ano). 

Principais procedimentos: 

Colocação de próteses traqueais e brônquicas; 

Laserterapia + crio + árgon (implica broncoscopia rígida já indicado atrás); 

Braquiterapia (implica broncoscopia rígida já indicada atrás; 

Colocação de válvulas para enfisema (ainda em implementação para DPOC graves (implica 

broncoscopia rígida já indicada atrás); 

Toracospia terapêutica. 
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9.2. Modelo organizativo 

A Pneumologia como especialidade organizada deve existir em todos os hospitais que 

integram a rede de urgência /emergência (como hospitais médico-cirúrgicos ou como 

hospitais polivalentes) e ainda em alguns hospitais especializados. 

Sendo a Pneumologia uma especialidade hospitalar deve assegurar, à semelhança de outras 

especialidades, apoio de consultadoria às formas organizativas existentes nos Agrupamentos 

de Centros de Saúde (ACES) e aos hospitais de proximidade sem pneumologia, através de 

protocolo entre instituições ou de contratualização. 

O modelo organizativo de prevenção e controlo das doenças do aparelho respiratório deverá 

ter em consideração os seguintes objectivos: 

- Assegurar a proximidade dos cuidados respiratórios às populações, nomeadamente para o 

tratamento da Asma, DPOC, Insuficiência Respiratória Crónica, Cuidados Respiratórios 

Domiciliários e Tuberculose; 

- Estabilizar uma infra-estrutura funcional para a implementação dos programas de saúde na 

área das doenças respiratórias nomeadamente, Tuberculose, Asma, DPOC, nas suas 

vertentes de prevenção, vigilância, controlo e planeamento; 

- Identificar e garantir o acesso e a qualidade de centros de referência para problemas 

específicos, nomeadamente para a Tuberculose Multirresistente/XDR, Cancro do Pulmão, 

Doenças do Interstício, Hipertensão Pulmonar, Displasias Bronco Pulmonares, DPOC e Asma 

graves; 

- Garantir equidade de acesso ao internamento electivo mediante mecanismos de 

comunicação regrada entre os Cuidados de Saúde Primários e os Hospitalares; 

- Garantir um dispositivo de técnicas de diagnóstico e tratamento especializado, em rede e 

em complementaridade de competências. 

Para atingir estes objectivos deverá haver um modelo orgânico geral a aplicar pelas 

Administrações Regionais de Saúde (ARS) de forma bastante flexível e adaptado às 

condições geográficas e demográficas, tendo, contudo, que satisfazer indicadores precisos 

de processo e desempenho.  
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10. Rede hospitalar 

Na orgânica hospitalar portuguesa existem basicamente três níveis de diferenciação. 

Considerando a diferenciação técnica dos hospitais, desde o hospital de proximidade até ao 

hospital central, deve haver uma adequação da Pneumologia às diferentes realidades em que 

tem que intervir. 

O conceito de hospital monotemático está ultrapassado dado não ser possível conceber o 

diagnóstico e o tratamento dos doentes com doença infecciosa de outro modo que não de 

uma forma multidisciplinar. A auto-suficiência em meios complementares de diagnóstico e de 

outras especialidades médicas implica custos (humanos, técnicos e económicos) 

insustentáveis.  

Actualmente apenas o Hospital de Joaquim Urbano está dotado de um serviço de 

Infecciologia e de um serviço de Pneumologia com um quadro próprio. Idealmente este 

hospital deveria ser integrado no C.H. do Porto. 

 

10.1. Hospitais com Urgência Médico-Cirúrgica  

Entre os hospitais com urgência médico-cirúrgica encontramos dimensões variadas, podendo 

subagrupá-los em hospitais com área de atracção de cerca de 150.000 habitantes, que 

passamos a designar como B2 (como ex: H. Barlavento, C.H. Baixo Alentejo, H. Caldas da 

Rainha, H. Guarda, C.H. Nordeste Transmontano, …) e outros com área de atracção de 

cerca de 250.000 a 300.000 habitantes que designamos por B1 (como H. Guimarães,        

C.H. Alto Minho, Matosinhos, C.H. Tâmega e Sousa, H. Santarém,…) 

 

10.1.1. Hospitais de tipologia B2: 

Estes hospitais devem assegurar: 

Internamento 

O número de doentes a necessitarem de internamento específico em Pneumologia depende 

das formas de organização do hospital e particularmente da articulação com a Medicina 

Interna. Pode aceitar-se, nesta fase de desenvolvimento do sistema de saúde, como razoável 
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para 150 000 habitantes cerca de 250 a 350 doentes, com uma demora média de cerca de 9 

dias. 

Estimam-se, assim, 8 a 11 camas de internamento. A unidade de internamento onde ficarem 

estas camas deve dispor de pelo menos dois quartos de isolamento com pressão negativa. 

 

Consulta externa 

Estima-se que as necessidades em consultas hospitalares de Pneumologia (públicas e 

privadas) para esta população de 150.000 habitantes serão entre 4.000 e 4.200 consultas por 

ano. 

 

Técnicas Pneumológicas/ Nº de Exames: 

 

A carteira de cuidados destes hospitais inclui:  

- Broncofibroscopia  

- Pletismografia   

- Provas de provocação inalatória 

- Prova do óxido nítrico exalado 

- Difusão do CO  

- Prova de marcha 6 „  

 

O número previsível é de cerca de 150 a 180 endoscopias e cerca de 3.000 provas de 

função respiratória por ano; 

 

Na área das técnicas devem também ser assegurados procedimentos tal como toracentese 

evacuadora, biopsia pleural e introdução de drenos pleurais. 

 

Não é exigido a estes hospitais a realização dos seguintes exames, podendo portanto 

referenciá-los, sem encargos, para os hospitais imediatamente acima na rede: 

 - Broncoscopia rígida   

- Toracoscopias (inclui mediastinoscopia) 

- Distensibilidade (Compliance)  
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- Eco endoscopia 

- Ergometria    

- Oscilometria 

- Estudo de alterações do sono     

 

Apoio à Urgência 

A especialidade deve dar apoio à urgência durante o horário normal de funcionamento do 

hospital sem prejuízo da consulta externa. 

 

Hospital de dia 

Destina-se a acompanhar os doentes com DPCO graves, toracentese com  biopsia pleural, 

toracentese evacuadora, cinesioterapia respiratória, ventilação não invasiva (BiPAP ou 

CPAP), aerossóis por inaloterapia. 

Estes procedimentos devem realizar-se em hospital de dia polivalente. 

 

Consultadoria 

Estes hospitais deverão ainda assegurar apoio de consultadoria aos hospitais de proximidade 

da sua área assim como aos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES). 

 

Recursos humanos  

Os hospitais de tipologia B2 justificam 3 a 4 pneumologistas para responder às necessidades 

estimadas para a população de 150.000 habitantes, assim distribuídos:  

- Um médico para o internamento, em regime de 35 horas  

- Um médico em 35 horas para a consulta externa 

- 1 / 5 de médico em 35 horas para as técnicas diagnósticas e apoio à urgência 

- 2 / 5 de médico para consultadoria aos ACES e Hospitais locais (em 35 horas) 

- 2 / 5 Apoio à urgência, coordenação, formação 
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Instalações 

Esta unidade ocupará as camas previstas numa área de internamento médico sem necessitar 

de espaço autónomo; 

Um gabinete de exames endoscópicos, eventualmente partilhado com outras especialidades; 

Um gabinete de provas de função respiratória; 

Espaço partilhado para desinfecção do material; 

Um gabinete de consulta externa; 

Sala de ensino para treino e reabilitação respiratório a partilhar com outras especialidades; 

Um espaço partilhado para formação e ensino; 

Um gabinete polivalente para estudo (capacidade para quatro médicos); 

A reabilitação funcional respiratória é efectuada no serviço de medicina física e reabilitação; 

A prova de marcha 6 „ necessita de um corredor plano de cerca de 30 metros. 

 

Equipamentos 

Broncofibroscópios – três; 

Equipamento para provas de função respiratória – Um pletismografo com difusão, dois 

espirómetros, um equipamento de gasimetria arterial, um oxímetro de pulso 

preferencialmente com impressora e um dosímetro para provas de provocação inalatória; 

O equipamento para ventilação não invasiva preferencialmente deve ser em regime de 

aluguer (permitindo actualização); 

O equipamento de desinfecção deve ser a partilhar com outras especialidades.
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 10.1.2. Hospitais de tipologia B1 

Os hospitais de tipologia B1 destinam-se a assegurar cuidados de saúde a uma população da 

área de atracção entre 250.000 e 300.000 habitantes. 

As necessidades a seguir indicadas são as estimadas para uma população de 250 000 

habitantes. 

Estes hospitais devem assegurar: 

 

Internamento 

As necessidades de internamento em Pneumologia serão de cerca de 420 a 600 doentes por 

ano, com um a demora média de cerca de 9 dias. Estimam-se assim cerca de 13 a 19 camas, 

sendo necessários 2 médicos para prestar cuidados a estes doentes e dar apoio de 

consultadoria a todo o hospital, incluindo cuidados intensivos e intermédios. 

A unidade de internamento onde ficarem estas camas deve dispor de pelo menos dois 

quartos de isolamento com pressão negativa, a gerir em articulação com as da Infecciologia, 

quando houver esta especialidade. 

 

Consulta externa 

O número de consultas externas para aquela população é estimado entre 8.000 a 8.700 

consultas por ano, um terço das quais devem ser primeiras consultas, o que justifica a 

existência de dois médicos em 40 horas por semana para este efeito. 

 

Técnicas Pneumológicas diagnósticas e terapêuticas/ Nº de Exames: 

A carteira de cuidados destes hospitais inclui os seguintes exames: 

- Pletismografia   

- Provas de provocação inalatória 

- Prova do óxido nítrico exalado 

- Difusão do CO  

- Prova de marcha 6 „  
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- Broncoscopias: 

   Broncoscopia rígida   

 Broncofibroscopia 

- Toracoscopias  

- Estudos de alterações do sono  

    

Os exames abaixo indicados não fazem parte da carteira de cuidados desta tipologia 

hospitalar, devendo portanto referenciá-los, sem encargos, para os hospitais imediatamente 

acima na rede: 

 

- Pleuroscopia 

- Eco endoscopia 

- Ergometria    

- Oscilometria    

 

As necessidades previsíveis para uma população de 250 000 habitantes são as seguintes: 

- Cerca de 300 a 380 exames endoscópicos;  

- Cerca de 5 000 exames de provas respiratórias 

 

Apoio à Urgência 

A especialidade deve dar apoio à urgência durante o horário normal de funcionamento do 

hospital sem prejuízo da consulta externa. 

 

Hospital de dia 

Destina-se a acompanhar os doentes oncológicos, DPCO graves, toracentese com  biopsia 

pleural, toracentese evacuadora, cinesiterapia respiratória, ventilação não invasiva (BiPAP ou 

CPAP), aerossóis por inaloterapia. 

Estes procedimentos devem realizar-se em hospital de dia polivalente. 
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Referenciação 

São referência para os hospitais de tipo B2 que lhe estão adstritos. 

Deverão assegurar consultadoria aos Agrupamentos dos Centros de Saúde da sua área 

directa, assim como aos hospitais de proximidade. 

 

Recursos humanos  

Nos hospitais B1 justificam-se, pelo menos, 6 pneumologistas, para assegurar os cuidados 

atrás previstos. É aceitável que 20 a 30% sejam Internos. 

 

Instalações 

Esta unidade ocupará as camas previstas numa área de internamento médico sem 

necessitar de espaço autónomo; A unidade de internamento onde ficarem estas camas 

deve dispor de pelo menos dois quartos de isolamento com pressão negativa, a gerir em 

articulação com as da Infecciologia, quando houver esta especialidade; 

Dois gabinetes de consulta externa; 

Sala de ensino para treino e reabilitação respiratório a partilhar com outras 

especialidades; 

Um espaço partilhado para formação e ensino; 

A reabilitação respiratória é assegurada no serviço de Medicina Física e Reabilitação em 

estreita articulação com a Pneumologia. 

A prova de marcha 6 „ necessita de um corredor plano de cerca de 30 metros; 

Um gabinete de exames endoscópicos; 

Uma sala de provas de função respiratória com duas sub-áreas; 

Uma sala de enfermagem partilhada na área de técnicas; 

Espaço partilhado para desinfecção do material; 

Área de recobro comum com outras especialidades. 



 

                                                                                             Rede de Pneumologia  44 

 

Um gabinete para o director do serviço; 

Uma sala polivalente para estudo (capacidade pelo menos para seis profissionais). 

 

Equipamentos 

Broncofibroscópios – dois, um dos quais com dimensões para crianças; 

Videobroncoscópios – três, um dos quais terapêutico; 

Equipamento para provas de função respiratória – Um pletismografo com difusão, três 

espirómetros, um equipamento de gasimetria arterial, dez oxímetros de pulso dois dos quais 

preferencialmente com impressora; 

Equipamento para ventilação não invasiva preferencialmente em regime de aluguer 

(permitindo actualização); 

Equipamento de desinfecção a partilhar com outras especialidades.
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10.2. Hospitais com Urgência Polivalente - Hospitais de tipologia A 

Esta tipologia corresponde aos hospitais mais diferenciados e que a rede da 

Urgência/Emergência contempla como urgência polivalente.  

Seis dos hospitais polivalentes deverão ter um abordagem semelhante aos hospitais de 

tipologia B1 com (6 a 8 médicos); devem ainda assegurar a toracoscopia, a broncoscopia 

rígida e o laboratório do sono para as patologias respiratórias, assim como algumas técnicas 

terapêuticas. 

Oito dos hospitais representam o fim de linha da medicina portuguesa, pelo que devem ser 

dotados de capacidades técnicas para garantir uma resposta total às necessidades de saúde 

da população da sua área de atracção directa e ainda dos hospitais de que são referência de 

2ª ou 3ª linha, na área da Pneumologia. 

De um modo geral, estes últimos hospitais têm uma população de atracção directa de        

350.000 habitantes e uma população global de cerca de 1.000.000 habitantes quando 

considerada também a população de referência de 2ª e 3ª linha. 

Devem assegurar:  

Internamento    

As estimativas das necessidades de internamento em Pneumologia são as seguintes: 

- Cerca de 600 a 800 doentes por ano por cada 350.000 habitantes. Como referência para os    

650.000 habitantes estimam-se 60 a 80 doentes (5%) das necessidades da população. 

Tendo em conta a maior complexidade de uma parte destes doentes, aceita-se como 

razoável uma demora média de 10 dias de internamento, pelo que serão necessárias 22 a 33 

camas, para assegurar estes cuidados. 

A unidade de tratamento onde ficarem estas camas deve dispor de, pelo menos, oito quartos 

de isolamento com pressão negativa, a gerir em articulação com as da Infecciologia. 

 

Cuidados intensivos e intermédios 

Um médico em 35 h deve assegurar apoio aos cuidados intensivos polivalentes durante o 

horário normal; 
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Estima-se para estes hospitais que cerca de 15 camas de cuidados intermédios estejam 

ocupadas com doentes do foro pneumológico. Um médico deve assegurar apoio aos 

cuidados intermédios durante as vinte e quatro horas (apoiando também a urgência interna 

durante a noite). Serão necessários cinco médicos para estas tarefas. 

 

Hospital de dia 

Destina-se a acompanhar os doentes oncológicos, DPCO graves, toracentese com  biopsia 

pleural, toracentese evacuadora, reabilitação funcional respiratória, ventilação não invasiva 

(BiPAP ou CPAP). 

Estes procedimentos devem realizar-se em hospital de dia polivalente. 

Estimam-se que sejam realizadas 1.500 a 2.000 sessões de hospital de dia nestes hospitais. 

Consultas: área de atracção directa de cerca de 350.000 habitantes – serão necessárias    

11.000 a 12.000 consultas por ano. 

Com referência directa e indirecta estes hospitais têm cerca de 1 000 000 habitantes, haverá 

que considerar mais 10 % das consultas necessárias para os outros 650 000 habitantes, o 

que corresponde a cerca de 2.500 a 3.000 consultas. Assim, estes hospitais deverão oferecer 

14.000 a 15.000 consultas por ano. 

 

Técnicas Diagnósticas 

Para além das técnicas já atrás assinaladas para as outras tipologias hospitalares, as 

técnicas de grande diferenciação como Eco endoscopia, Pleuroscopia, Ergometria, 

Oscilometria e Prova do óxido nítrico exalado devem ser efectuadas nestes hospitais.  

 

Estima-se que as necessidades de exames sejam: 

Provas funcionais - Pelo menos 7.000 exames por ano 

Exames endoscópicos – Pelo menos 550 exames por ano 
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Procedimentos terapêuticos  

Colocação de próteses traqueias e brônquicas, Laserterapia,/Crio/Árgon e Braquiterapia, 

Colocação de válvulas para enfisema, Toracoscopia terapêutica. 

Técnicas experimentais como a colocação de válvulas para redução endoscopica de volume 

devem ser efectuadas em Serviços com grande experiência terapêutica endoscópica e de 

carácter pontual. 

A maioria dos exames de broncoscopia rígida e algumas toracoscopias têm fins terapêuticos. 

Estima-se que as necessidades em procedimentos terapêuticas por milhão de habitantes 

sejam de 100 a 200. 

 
Urgência 

Nas regiões de saúde de Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve deve existir um 

hospital que assegure a broncologia de intervenção durante as 24 horas.  

Em todos os hospitais polivalentes a Pneumologia deve dar apoio à urgência geral do 

hospital. 

 

Recursos humanos recomendados para os oito hospitais polivalentes 

Três médicos para o internamento e consultadoria interna, em regime de 35 horas 

Um médico para apoio aos cuidados intensivos polivalente com 40 horas 

Cinco médicos para os cuidados intermédios com 40 horas 

1 / 2 médico com 35 horas para assegurar o hospital de dia 

Três médicos em 40 horas para a consulta externa 

Dois médicos em 40 horas para as técnicas diagnósticas e terapêuticas 

Um médico para coordenação do trabalho em 35 horas  

Um médico para a formação e ensino em 35 horas 

Um médico para a investigação em 35 horas 

Total de necessidades = 668 horas de trabalho semanal = 17 a 20 médicos, sendo aceitável 

que 30% sejam Internos.  



 

                                                                                             Rede de Pneumologia  48 

 

Instalações e equipamentos para os hospitais de tipologia A 

Internamento 

Esta unidade ocupará as camas previstas numa área de internamento médico sem necessitar 

de espaço autónomo; A unidade de internamento onde ficarem estas camas deve dispor de 

pelo menos dois a quatro quartos de isolamento com pressão negativa, a gerir em articulação 

com as da Infecciologia. 

 

Gabinetes de consulta 

Os hospitais de tipologia A de fim de linha devem ter disponíveis pelo menos 3 gabinetes de 

consulta (16 m2), uma sala de tratamentos (partilhada com o cluster onde se encontrar a 

Pneumologia) e uma sala para ensinos e treino (20 m2). 

 

Exames especiais: 

- Uma sala de broncoscopias (realização de endoscopias respiratórias diagnósticas e 

terapêuticas);  

- Uma sala de exploração funcional – dividida em 3 boxes (realização de espirometrias, 

gasimetrias e pletismografias); 

- Uma sala de testes de provocação; 

- Uma sala de Ergometria (teste de exercício cardio-pulmonar), podendo estar junto da área 

de exames da cardiologia; 

- Uma sala para estudo do sono (apenas uma unidade em cada hospital); 

Para assegurar a esterilização em equipamento comum do material seria conveniente colocar 

os exames de Pneumologia próximos da gastrenterologia e da urologia até porque alguns dos 

exames necessitarão de recobro; 

Será necessária unidade automática de desinfecção/esterilização que assegure a 

esterilização de pelo menos 12 endoscópios por dia; 
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Devem ser previstas na Unidade de recobro a partilhar com aquelas especialidades pelo 

menos três postos para esta especialidade; 

Sala de ensino para treino e reabilitação respiratório a partilhar com outras especialidades; 

Um espaço partilhado para formação e ensino; 

Um gabinete para o director do serviço; 

Duas salas polivalentes para estudo (capacidade pelo menos para dez profissionais cada); 

A reabilitação respiratória é assegurada no serviço de medicina física e reabilitação em 

estreita articulação com a Pneumologia; 

A prova de marcha 6 „ necessita de um corredor plano de cerca de 30 metros; 

O hospital de dia deve integrar o hospital de dia polivalente que tenha capacidade para 

assegurar regularmente as sessões previstas para este hospital. 

 

Equipamentos 

 

Serviço de pneumologia de hospital polivalente – unidade de endoscopia respiratória de 

referência, com cerca de 1000 broncoscopias/ano (são efectuadas broncoscopias 

diagonósticas e também terapêuticas de intervenção).  

Material Geral - Material de Broncofibróscopia para adultos e pediatria: 

- 4 Broncovideoscópios de adulto com diferentes calibres - canal de trabalho 2,2mm, 

2,6mm e 3,2mm (BVC terapêutico). Todos os acessórios necessários: pinças de 

biopsias, escovilhões, agulhas de punção; 

- Fonte de luz de xénon e videoprocessador adequado; 

- 2 Broncofibroscópios (BF) para efectuar exames fora da Unidade (nas várias 

Unidades de Cuidados Intensivos, Sala de Emergências, Blocos); 

- 1 BF para entubações difíceis dirigidas por BF – 3,6mm; 

- Câmara vídeo para usar com os BF; 

- Fonte de luz de xenon ou halogéneo adequada aos BF; 
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- 2 Broncovideoscópios (BVC) pediátricos – 2,8mm e 3,6mm – pinças e material 

acessório adequado. Se houver mais casos de neonatologia pode ser necessário BF 

ultrafino de 1,6mm; 

- 2 Máquinas de lavagem e desinfecção de BF. 

Material de Broncoscopia Rígida (BR) para adultos e pediatria: 

- Conjunto de broncoscópios rígidos de vários calibres, 6,5mm a 14,5mm; Lupas 

ópticas, pinças de biopsia e de corpos estranhos. 

- Conjunto broncoscópios rígidos pediátricos - calibres de 2,5 a 6. 

   Lupas ópticas, pinças de biopsia e de corpo estranho. 

- Fonte de luz de xénon. 

- Câmara vídeo adequada para as lupas ópticas. 

- Próteses traqueais e brônquicas tipo Dumnon (vários tamanhos e calibres);  

Próteses auto-expansíveis. 

 

Material de Toracóscopia Médica: 

- Material rígido – Trócarter 10mm, 7mm e 5mm – lupas ópticas 0º e 30º, pinças de 

biópsia simples e de electrocoagulação; 

- Videotoracoscópio semi-rígido; pinças de biopsia; 

- Material para talcagem. 

 

Material Diferenciado para Técnicas Especiais: 

- Unidade de laser Nd-Yag; 

- Unidade de Árgon-Plasma e Electrocoagulação; 

- Unidade de Crioterapia Brônquica, com sonda rígida e flexível. 
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Material opcional: 

- Material para Broncoscopia de Fluorescência – Diagnóstico Precoce do C.P.; 

- Broncovideoscópio de Fluorescência; Fonte de luz e videoprocessador próprios; 

- Material EBUS - TBNA – Ultrasonografia Endobronquica e aspiração transbronquica 

por agulha: 

- Ecógrafo adequado, sondas ecográficas lineares, e BVC com sistema ecográfico 

radial incorporado. Agulhas de punção próprias; 

- Unidade de Broncofibroscopia com Navegação Electromagnética – “Sistema Super 

Dimension”. Diagnóstico dirigido de nódulos periféricos sem uso de radiologia; 

- Intensificador de Imagem disponível para ser usado quando necessário na sala de 

Broncologia, para orientar as biópsias pulmonres transbronquicas, punções e 

escovagem em nódulos periféricos; 

- Válvulas intrabronquicas (IBV) para controlo endoscópico de enfisema pulmonar 

grave e controlo de fistulas bronco-pleurais. 

 

Fisiopatologia respiratória: 

- Equipamento para provas de função respiratória – Dois pletismografos com difusão, 

três espirómetros, um equipamento de gasimetria arterial, dez oxímetros de pulso 

dois dos quais preferencialmente com impressora, um dosímetro para provas de 

provocação inalatória, oscilometria de impulso e cicloergometro; 

- Equipamento para ventilação não invasiva preferencialmente em regime de aluguer 

(permitindo actualização). 

A PET deve ser confinada a uma população de 1/1.000.000 de habitantes e portanto deve 

existir nestes hospitais mais diferenciados (grupo dos oito hospitais).   
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11. Grelha de auditoria 

Pretende-se com a auditoria clínica a identificação de não conformidades com o objectivo de 

implementar medidas correctivas com o objectivo de melhoria constante de qualidade. 

Para implementar a auditoria clínica é essencial a criação de uma grelha, que deve ser 

simples e objectiva. 

Simples porque não deve ter muitos parâmetros de avaliação, porque só assim poderá ser 

objecto de medidas correctivas; objectiva porque só assim poderá não levantar dúvidas de 

interpretação. 

Parâmetros de avaliação 

11.1. Internamento 

 Casemix/relação ao grupo 

 Demora média ajustada ao casemix 

 Taxa de mortalidade após 48 horas 

 Taxa de transferências por inexistência de recursos 

 Taxa de readmissões no período de 30 dias 

 Taxa de complicações 

 

11.2. Consultas 

 Taxa de desmarcações 

●     Percentagem de primeiras consultas/ total de consultas 

 Lista de espera de primeiras consultas em 31 de Dezembro 

 

11.3. Hospital de dia 

 Taxa de desmarcações durante o ano 

 Lista de espera de primeiros atendimentos em 31 de Dezembro 

 Número de doentes tratados/enfermeira 
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11.4. Técnicas 

 Taxa de desmarcações 

 Remarcações de exames (%) 

 Taxa de rendibilidade técnica =nº de exames realizados x tempo por exame/  
     /nº de equipamentos x horas disponíveis no ano 

 

 Taxa de rendibilidade diagnóstica = nº de exames com diagnóstico da patologia/ 
            /nº de exames realizados 

 

11.5. Visita domiciliária 

 Taxa de desmarcações 

 Número de doentes visitados/enfermeira 
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REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 
Região de Saúde do Norte - Distrito do Porto e de Aveiro (Concelhos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Distrito de Viseu 
**Distrito de Aveiro 
*** Distrito de Braga 

Amarante 
Baião 
Felgueiras 
Lousada 
Marco de Canavezes 
Paços Ferreira 
Paredes 
Penafiel 
Cinfães * 
Castelo Paiva ** 
Resende* 
Celorico de Basto*** 
 

Serviço A 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho 

Serviço A 

C. Hospitalar de S. João 

Serviço A 

C. Hospitalar 
do Porto 

 

Serviço B1 

U.L.S. 
Matosinhos 

 

Serviço B1 

C.H. Entre Douro e 
Vouga 

 

Stª Mª da Feira** 
Arouca** 
Oliveira Azeméis** 
Ovar** 
S. João Madeira 
Vale Cambra ** 

 

Porto 
Ocidental: 
(Freguesias de 
Aldoar, Cedofeita, 
Foz do Douro, 
Lordelo, 
Massarelos, 
Miragaia, 
Nevogilde, 
Ramalde,   
S. Nicolau,  
Stº Ildefonso, 
Sé e 
Victória) 
Concelho de 
Gondomar 

 

V.N.Gaia 
Espinho ** 

 

Porto 
Oriental: 
(Freguesias de 
Campanhã, 
Bonfim e 
Paranhos) 

Valongo 
Maia 

 

Matosinhos 

 

Serviço B1 

C.H. Tâmega e Sousa 

 

Póvoa de 
Varzim 

Vila Conde 

 

Serviço B2 

C.H. Póvoa /Vila 
do Conde 
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REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 

Região de Saúde do Norte - Distritos de Braga e Viana do Castelo (Concelhos) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Distrito do Porto 

Serviço B1 

U.L.S. Alto Minho 

 

Serviço B1 

C. H. Alto Ave  

 

Serviço A 

H. S. Marcos - Braga 

 

Serviço B1 

C. H. Médio Ave  

 

Distrito de  
Viana do Castelo 

 

Concelhos de: 
Fafe  
Guimarães 
Cabeceiras de Basto  
Mondim de Basto 
Vizela 

 

Amares 
Braga 
Póvoa do Lanhoso 
Terras de Bouro 
Vieira do Minho 
Vila Verde 

 

Famalicão 
Trofa * 
Stº Tirso * 

 

Barcelos 

Esposende 

Unidade 

H. Barcelos 
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REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 

Região de Saúde do Norte - Distritos de Bragança e Vila Real (Concelhos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Distrito da Guarda 
** Distrito de Viseu 
** *Referencia para o Centro Hospitalar do Porto, enquanto o CHTMAD não tiver completa capacidade de resposta às necessidades. 

Serviço A 

C.H. Trás-os-Montes e Alto Douro *** 

Serviço B2 

C. H. Nordeste  

 

Distrito de Bragança 
 

Vila Nova de Foz Côa * 

 

Serviço A 
C.H. Porto 

 

Distrito de Vila Real e 
concelhos de: ** 
Armamar  
Lamego  
Moimenta da Beira 
Penedono 
S. João da Pesqueira  
Sernancelhe 
Tabuaço   
Tarouca 
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REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 
Região de Saúde do Centro – Distritos de Viseu, Guarda e Castelo Branco (Concelhos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
     

* Por razões de acessibilidade poderão optar pelo C. H. Tondela - Viseu 

Viseu 
Aguiar da Beira 
Carregal do Sal 
Castro Daire 
Mangualde 
Moimenta da Beira * 
Nelas 
Oliveira de Frades 
Penalva do Castelo 
Penedono * 
S. Pedro do Sul 
Satão 
Sernancelhe * 
Sta. Comba Dão 
Tondela 
V.N. Paiva 
Vouzela 

Guarda 
Almeida 
Celorico da Beira 
Figueira de Castelo Rodrigo 
Fornos de Algodres 
Gouveia 
Manteigas 
Meda 
Pinhel 
Sabugal 
Seia 
Trancoso 
V. Nova de Foz Côa 

Covilhã 
Belmonte 
Fundão 

 

Castelo Branco 
Idanha-a-Nova 
Mação 
Oleiros 
Penamacor 
Proença-a-Nova 
Sertã 
Vila Velha de Ródão 

 

Serviço A 
C.H. Tondela - Viseu 

Serviço A 
Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra 

 

Serviço B2 
U.L.S. da Guarda 

 

Serviço B2 
C.H. Cova da Beira 

 

 

Serviço B2 
H. Amato Lusitano 

Castelo Branco 
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REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 
Região de Saúde do Centro – Distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria (Concelhos) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Distrito de Leiria 
** Considerando-se como Hospital com Urgência Médico-Cirúrgica 

Coimbra Norte: 
Celas 

C. Saúde Fernão de Magalhães 
Norton de Matos 
 Eiras 

Anadia 
Arganil 
Cantanhede 
Góis 
Lousã 
Mealhada 
Mira 
Mirando do Corvo 
Mortágua 
Oliveira do Hospital 
Pampilhosa da Serra 
Penacova 
Tábua 
V. N. Poiares 

Aveiro 
Águeda 
Albergaria-a-Velha 
Estarreja 
Ílhavo 
Murtosa 
Ovar 
Oliveira do Bairro 
Sever do Vouga 
Vagos 

Coimbra Sul: 
C. Saúde Stª Clara 

S.Martinho do 
Bispo 

Alvaiázere * 
Ansião * 
Castanheira de Pêra*  
Condeixa-a-Nova 
Figueiró dos Vinhos* 
Pedrogão Grande* 
Penela 
Soure 

Serviço A 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

Serviço B1 

C.H. Baixo Vouga 

 

Serviço B1 

C.H. Leiria - Pombal 

 

Leiria 
Batalha 
Marinha Grande 
Pombal 
Porto de Mós 

 

Figueira da 
Foz 
Montemor- 
-o-Velho 

Serviço B2 

H. Figueira 
da Foz** 
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REDE HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo – Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           *ACeS Grande Lisboa VIII – Melhor acessibilidade ao Centro Hospitalar de Torres Vedras 

**Apesar de integrarem o ACeS Oeste Sul, fazem parte da parceria pública – privada do novo Hospital de Vila Franca de Xira. 
***Apesar de integrar o ACeS Lezíria I – Ribatejo, faz parte da parceria pública – privada do novo Hospital de Vila Franca de Xira. 
**** Apesar de integrar o ACeS Lezíria II, faz parte da parceria pública – privada do novo Hospital de Vila franca de Xira. 
***** ACeS Grande Lisboa III e VI – Melhor acessibilidade ao Centro Hospitalar de Lisboa Central. 
i) Integram a PPP do novo Hospital de Loures, quando este entrar em funcionamento 

ACeS Grande 
Lisboa I  - Lisboa  
Norte: 
C.S. Alvalade 
C.S. Benfica 
C. S. Lumiar 
C. S. Sete Rios 
 

ACeS Grande Lisboa II  
- Lisboa Oriental: 
C.S. Graça 
C.S. Marvila 
C.S. Olivais 
C.S. Penha de França 
C.S. S. João 
C.S. Alameda ***** 
C.S. Coração Jesus ***** 
 

C.S. Sacavém (Freguesias 

de Bobadela, Moscavide, 
Portela, Prior Velho, Sacavém, 
Sta Iria da Azóia e S. João da 
Talha) ***** 

ACeS  Grande Lisboa V –  
Odivelas e VI - Loures: 
C.S. Odivelas 
C.S. Pontinha  
C.S. Loures 
C.S. Sacavém (Freguesias de 

Apelação, Camarate, Unhos) 

C.S. Mafra (Freguesias de 

Malveira, Milharado, Sto Est. 
Galés e Venda do Pinheiro)  

i) 

ACeS Grande Lisboa XII  
 - V. Franca de Xira: 
C.S. Alenquer ** 
C.S. Arruda Vinhos** 
C.S. Azambuja *** 
C.S. Alhandra 
C.S. Póvoa Stª .Iria 
C.S. V. Franca Xira 
C.S. Benavente **** 

ACeS Oeste II – Oeste 
Sul: 
C.S. Cadaval 
C. S. Lourinhã 
C.S. Sobral M. Agraço 
C.S. Torres Vedras 
C.S. Mafra * 

 
Serviço B2 
C. H. Torres 

Vedras 

 
Serviço A 

C.H. Lisboa Norte 

 
Serviço A 

C.H. Lisboa Central 

ACeS  Oeste I  
-  Oeste Norte: 
C.S. Alcobaça  
C.S. Bombarral  
C.S. Caldas da 
Rainha  
C.S. Nazaré  
C.S. Óbidos 

C.S. Peniche  

 
Serviço B1  

H. Curry Cabral  

 

Serviço B1 
H. Reinaldo dos 

Santos 
Vila Franca Xira 

 

 
Serviço B2 
C.H. Oeste 

Norte 
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REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo – Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACeS Grande Lisboa III 
-Lisboa Central :   
C.S. Ajuda 
C.S. Alcântara 
C.S. Lapa 
C.S. Luz Soriano 
C.S. Stº Condestável 
C.S.S. Mamede/ 
/Stª Isabel 
ACeS Grande Lisboa lV 
-Oeiras: 
C.S. Carnaxide 

C.S. Oeiras 

ACeS Grande Lisboa VII 
-Amadora: 
 C.S. Amadora 
C.S. Reboleira 
C.S. Venda Nova 
ACeS Grande Lisboa VIII  
– Sintra/Mafra: 
C.S. Pêro Pinheiro 
C.S. Sintra 
ACeS Grande Lisboa IX 
- Algueirão/Rio de Mouro: 
C.S. Algueirão 
C.S. Rio Mouro 
 ACeS Grande Lisboa X 
 – Cacém/Queluz: 
C.S. Cacém 
C.S. Queluz 

 
Serviço A 

C.H. Lisboa Ocidental 

ACeS Grande 
Lisboa XI - Cascais: 
C.S. Cascais 
C.S. Parede 

 

Serviço B1 
H. Fernando da 

Fonseca 
Amadora/Sintra 

 

 
Serviço B2 

C. H. Cascais 
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REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo – Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ACeS Lezíria I: Por razões de acessibilidade 
**ULS Castelo Branco: Por razões de acesssibilidade poderão optar por este hospital 
*** ULS do Norte Alentejano: Por razões de acesssibilidade poderão optar por este hospital 

ACeS Lezíria I –Ribatejo e 
Lezíria II : 
C.S. Cartaxo 
C.S. Golegã 
C.S. Rio Maior 
C.S. Santarém 
C.S. Almeirim 
C.S. Alpiarça 
C.S. Chamusca 
C.S. Coruche 
C.S. Salvaterra Magos 

ACeS Médio Tejo II  
- Zêzere: 
C.S. Abrantes 
C.S. Constância 
C.S.Ferreira do Zêzere 
C.S. Sardoal 
C.S. Tomar 
C.S. V. N. Barquinha 
C.S. Golegã * 
C.S. Mação** 
Vila de Rei** 
C.S. Gavião *** 
Ponte de Sôr *** 
 

 
Serviço A 

C.H. Lisboa Central 

ACeS Médio Tejo I  
 - Serra d’ Áire: 
C.S. Alcanena 
C.S. Entroncamento 
C.S. Ourém 
C.S. Fátima 
C.S. Torres Novas 

 

 
Serviço B1 

C. H. Médio Tejo  

 
Serviço B1 

H. Santarém 
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REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo – Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACeS Setúbal IV  
- Setúbal/Palmela: 
C.S. Palmela 
C.S. Setúbal/Bonfim 
C.S. Setúbal /S. Sebastião 

 

ACeS Setúbal III  
- Arco Ribeirinho: 
C.S. Alcochete 
C.S.Baixa da Banheira 
C.S. Barreiro 
C.S. Moita 
C.S. Montijo 
C.S. Quinta da Lomba 
 

 
Moita 
Montijo 

 
Serviço A 

H. Garcia de Orta - Almada 

ACeS Setúbal I – Almada  e 
Setúbal I I- Seixal/Sesimbra: 
C.S. Almada 
C.S. Costa da Caparica 
C.S. Cova da Piedade 
C.S. Amora 
C.S. Corroios 
C.S. Seixal 

C.S. Sesimbra 

 
Serviço B1 

C.H. Setúbal 

 

 
Serviço B1 

C.H. Barreiro/Montijo  
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REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 
Região de Saúde do Alentejo – Distritos de Setúbal, Portalegre, Évora e Beja 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Por razões de acessibilidade poderá optar por este hospital 

 
Distrito de 
Portalegre 

 

 
Distrito de 

Évora 

 

 
Distrito de 

Beja 
 

Serviço A 

H. Espírito Santo 
Évora 

 

Distrito de Setúbal: 
Alcácer Sal  
Grândola 
Santiago Cacém 
Sines     
Odemira * 

 
Serviço B2 
H. Litoral 

Alentejano 

 

 
Serviço B2 

U.L.S. do Norte Alentejano 
Portalegre 

 

 
Serviço B2 

C. H. do Baixo Alentejo 
Beja 
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REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 
Região de Saúde do Algarve – Distrito de Faro (Concelhos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algezur 
Lagoa 
Lagos 
Monchique 
Portimão 
Silves 

Vila Bispo 

Albufeira 
Alcoutim 
Castro Marim 
Faro 
Loulé 
Olhão 
S. Brás de Alportel 
Tavira 
V.R. Stº. António 

Serviço A 

H. de Faro 

Serviço B2 
C.H. Barlavento 

Algarvio Portimão 
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REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 

 
Região Autónoma dos Açores 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Região Autónoma 
dos 

Açores 

Serviço B 1 

H. Ponta Delgada 

Serviço B 2 

H. Angra do Heroísmo 

 

Serviço B 2 

H. Horta 

 

Serviço A 

C.H. Lisboa Norte 
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REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR DE PNEUMOLOGIA 

 
Região Autónoma da Madeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Região Autónoma 
 da  

Madeira 

 

Serviço B 1 

Centro Hospitalar do 
Funchal 

 

Serviço A 

C.H. Lisboa Norte 
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Anexo I - Programa de Formação do Internato 

Constituem objectivos da Formação Pneumológica: 

- Habilitar o Médico ao exercício diferenciado e autónomo da Pneumologia. 

- Promover uma aprendizagem clínica que permita uma decisão baseada na evidência e uma 

actuação alicerçada numa correcta metodologia científica. 

- Promover o conhecimento das várias técnicas de diagnóstico e terapêutica que requerem 

uma aprendizagem específica 

- Promover programas de investigação médica de aplicação pneumológica. 

Nesta perspectiva, os médicos internos têm um orientador de formação, a quem compete a 

orientação personalizada e permanente da formação e a sua integração nas equipas de 

trabalho das actividades assistenciais, de investigação e ensino, de acordo com os 

programas.  

O actual Programa de Formação em Pneumologia inclui, para além de 12 meses de Ano 

Comum, 60 meses de Formação Pneumológica Específica, com a seguinte distribuição: 

▪ Formação Geral: 30 meses 

- Estágio em Medicina Interna: 12 meses (Inclui Medicina Intensiva: 4 meses) 

- Estágio em Pneumologia Geral: 12 meses 

- Estágio em Imagiologia Torácica : 2 meses 

- Estágio opcional: 4 meses (Ex: Infecciologia, Cardiologia, Pediatria, Outra) 

 

▪ Formação Pneumológica: 30 meses 

- Endoscopia Respiratória: 6 meses 

- Fisiopatologia Respiratória e Ventilação não Invasiva: 4 meses 

- Patologia Sono: 3 meses 

- Reabilitação Respiratória: 2 meses 

- Alergologia Respiratória: 2 meses 

- Oncologia Pneumológica: 3 meses 

 - Cirurgia Torácica: 2 meses 

- Cuidados de Saúde Primários: 2 meses 

- Estágio opcional: 6 meses (preferencialmente com 3 meses em área de Investigação) 
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Anexo II - Idoneidade do Colégio da Especialidade 
 

1. Enquadramento 

De acordo com o Regimento do Colégio de Pneumologia da Ordem dos Médicos define-se 

Serviço Idóneo como todo o Serviço que reúna as condições necessárias à Formação do 

Especialista em Pneumologia. 

 Para além de um sector de Internamento, o Serviço Idóneo deverá dispor, pelo menos, de 

equipamento e recursos humanos capazes de assegurarem um ensino moderno do Estudo 

da Função Respiratória, Endoscopia, Reabilitação, Alergologia, Infecciologia e Oncologia, que 

interessam à Pneumologia.  

O Serviço deve estar enquadrado numa estrutura hospitalar que, pelo número e nível dos 

Serviços Especializados, assegure o estudo multidisciplinar do doente pneumológico, 

contribuindo assim para a Formação Integral do Especialista de Pneumologia. 

 

2. Recomendações para Atribuição da Idoneidade 

Para atribuição da Idoneidade Total de Formação, o Colégio de Pneumologia recomenda as 

seguintes condições: 

- O Serviço tem que estar integrado numa Instituição Hospitalar que tenha articulação 

programada com serviços de Idoneidade reconhecida pela Ordem dos Médicos. 

- O Quadro deverá ser adequado para cobrir as necessidades assistenciais e formativas sem 

o recurso a médicos internos. Deve comportar um Chefe de Serviço em Pneumologia (ou 

Pneumologista com competência técnica equivalente) e Quatro Especialistas em 

Pneumologia. 

- O Serviço tem que dispor de salas para acolhimento dos doentes, gabinetes para médicos e 

sala de reuniões. O processo clínico deverá estar em arquivo centralizado com acesso fácil. 

- O Internamento deverá afectar um valor médio de 8 camas, da responsabilidade directa da 

Especialidade. Define-se Responsabilidade Directa como possuindo uma capacidade de 

Internamento autónoma, de orientação diagnóstica e terapêutica. 
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- O Serviço deverá possuir Consulta externa contemplando áreas como a Pneumologia Geral, 

Alergologia, Oncologia Pneumológica, Patologia Profissional, Insuficientes Respiratórios e 

Reabilitação Funcional Respiratória. 

- Considera-se recomendável a existência no Serviço, de instalações próprias para a 

realização das múltiplas Técnicas Endoscópicas Diagnósticas e Terapêuticas, de Avaliação 

Funcional Respiratória, de Reabilitação Funcional Respiratória. 

- Deverá ter capacidade de executar: 

▪ As técnicas endoscópicas (Broncofibroscopia e Toracoscopia Médica)  

 Estudo completo da Função Respiratória (Pletismografia, Espirometria, Estudo da 

Broncomotricidade, Difusão, Gasometria arterial e Ergometria).  

 O Serviço deverá praticar as técnicas básicas de reabilitação funcional e assistência 

aos insuficientes respiratórios, incluindo a readaptação ao esforço, drenagens, 

aerossolterapia, oxigenoterapia, ventilação não invasiva. 

- O Serviço deverá dispor de um sector individualizado para administração de quimioterapia 

ou em alternativa utilizar o Hospital de Dia Hospitalar.  

- É desejável que de forma multidisciplinar ou a funcionar no Serviço, este possua um 

Laboratório de Estudo da Patologia do Sono. 

- O Serviço deverá ter programas e projectos de investigação nos quais possa integrar os 

internos. Deve necessariamente realizar reuniões periódicas de serviço bem como reuniões 

programadas para apresentação de temas clínicos e de investigação. 

- O Serviço deverá participar activamente (presença física ou prevenção) na Urgência 

Especializada do Hospital. 

 


