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Abstract 

In a context of an increasingly aging population and growing incidence of chronic diseases, an 

adequate planning of Long-term Care (LTC) becomes a key objective across European countries. 

Such planning has to take into account the multitude of objectives meant to be achieved, as well as a 

diversity of stakeholders involved, which have different, and probably conflicting, perspectives. 

However, there has been little research around such a matter, especially in the LTC sector.  

This dissertation proposes a new methodology in order to explore the diversity of perspectives among 

the stakeholders involved in the planning of networks of LTC, regarding the objectives they consider 

relevant to be achieved, as well as its impact in planning decisions. The proposed method integrates a 

Delphi Method so as to collect information regarding the objectives considered relevant among the 

selected participants, and also the importance the participants assign each objective. In order to 

accomplish this latter feature, the Delphi is integrated with the MACBETH methodology, so as to allow 

determining the relative importance conferred to each planning objective, in the form of numeric 

weights. Afterwards, the data obtained is inputted in a mathematical programming model so as to 

explore the impact of different planning perspectives in planning decisions in the LTC sector.  

The proposed methodology was applied to a Portuguese case study in the Great Lisbon Region, in 

order to contribute for a better understanding of the planning setting, and consequently a better and 

more adequate provision of LTC for the Portuguese LTC patients. 

Keywords — Long-Term Care; Health Planning; Delphi Method; MACBETH Method; Mathematical 

Programming Model. 
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Resumo 

No contexto de uma população cada vez mais envelhecida e crescente incidência de doenças 

crónicas, o planeamento adequado de Cuidados Continuados Integrados (CCI) constitui uma das 

principais preocupações nos países europeus. Este planeamento tem de ter em consideração a 

multiplicidade de objetivos a atingir, tal como a diversidade de stakeholders envolvidos, que possuem 

diferentes, e possivelmente conflituosas, perspetivas. Contudo, a investigação em torno de tal 

problemática é pouco significativa, especialmente no setor dos CCI. 

Esta dissertação propõe uma nova metodologia de forma a explorar a diversidade de perspetivas 

entre os stakeholders envolvidos no planeamento de CCI, relativamente aos objetivos que eles 

consideram relevantes de atingir, tal como o seu impacto na toma de decisões. O método proposto 

integra um Método de Delphi, para recolher informação relativa aos objetivos considerados relevantes 

entre os participantes selecionados, e também a importância que conferem a tais objetivos. De forma 

a cumprir este ultimo requisito, o Delphi tem de integrar uma metodologia MACBETH, de forma 

a determinar as importâncias relativas atribuídas aos objetivos do planeamento, sob a forma de pesos 

numéricos. Posteriormente, a informação obtida é introduzida num Modelo de Programação 

Matemática, com o intuito de explorar o impacto das diferentes perspetivas de planeamento na 

tomada de decisões no setor dos CCI. 

A metodologia proposta foi aplicada num caso de estudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, de 

forma a contribuir para uma melhor compreensão do contexto do planeamento e, consequentemente, 

uma melhor e mais adequada prestação de CCI aos utentes portugueses.    

Palavras-Chave — Cuidados Continuados Integrados; Planeamento na Saúde; Método de Delphi; 

Metodologia MACBETH; Modelos de Programação Matemática. 
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I 

1. Introdução 

1.1 Motivação 

A sociedade atual, principalmente no continente europeu, tem vindo a ser afetada por um conjunto de 

alterações sociais e demográficas, destacando-se o significativo envelhecimento da população assim 

como o progressivo aumento da proporção da população idosa. Associado a estes fenómenos, tem-

se verificado o aumento da incidência e prevalência de doenças crónicas (OECD, 2015). Estes são os 

principais fatores que originaram o incremento de um tipo de cuidados específicos de saúde – os 

Cuidados Continuados Integrados (CCI). 

Os CCI são um conjunto de diversos serviços de saúde dirigidos a doentes que possuem 

incapacidades/dependências ao nível funcional, físico e cognitivo, que necessitam de apoio para a 

realização das suas atividades diárias. Estes serviços incluem não só serviços médicos, mas também 

cuidados de enfermagem, prevenção, reabilitação, monitorização da saúde, administração de 

medicação, cuidados pessoais e cuidados paliativos (ERS, 2015; OECD, 2013a). 

Portugal enfrenta, tal como outros países europeus, um problema de envelhecimento significativo da 

população, associado a uma crescente prevalência de doenças crónicas (INE, 2011; INE, 2016a). 

Atualmente, é fundamental ter em conta a menor disponibilidade dos cuidadores informais devido, 

principalmente, à maior integração da mulher no mercado de trabalho que antigamente providenciava 

os cuidados necessários (Barros et al., 2011). Associado ao aumento progressivo da procura verifica-

se em simultâneo a diminuição dos cuidados informais, pelo que aumenta a necessidade da 

população em receber CCI.   

Assim, surgiu a criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), em que 

através de uma gama de diferentes serviços, se pretende satisfazer as diferentes necessidades 

existentes na população portuguesa (ACSS, 2013). Apesar das suas melhorias e crescente evolução 

em termos de oferta e recursos disponibilizados, estes são ainda considerados insuficientes. Além 

disso, o contexto económico português, caracterizado por fortes restrições económicas, não auspicia 

significativos investimentos na melhoria expressiva da RNCCI. E considerando que a tendência é de 

aumento progressivo da procura (devido ao crescente envelhecimento da população), a oferta 

providenciada é insuficiente (Barros et al., 2011; ERS, 2015). 

Dada a discrepância entre a procura e oferta, é essencial que exista um planeamento adequado e 

rigoroso. A RNCCI é caracterizada por uma significativa multidisciplinariedade, em que os elementos 

envolvidos apresentam diferentes formações e provêm de diferentes áreas. Apesar dos benefícios 

inerentes a esta diversidade, o facto de se ter de conciliar, no contexto do planeamento, uma 

significativa diversidade de perspetivas, pode provocar importantes consequências no planeamento, 

originando divergências no mesmo e consequentemente pode prejudicar a prestação de cuidados 

aos utentes. Isto porque cada elemento possui o seu próprio conjunto de interesses e objetivos que 
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pretende atingir, mas que podem entrar em conflito com os outros elementos (Brailsford e Vissers, 

2011). 

Esta dissertação pretende abordar a problemática da diversidade de perspetivas dos stakeholders 

envolvidos no planeamento, através da análise das suas diferentes perspetivas, em termos de 

objetivos considerados relevantes no processo de planeamento da RNCCI, e verificar como é que 

esta diversidade pode ter impacto na prestação de cuidados. Com este objetivo, surge a necessidade 

de utilizar modelos de programação matemática, que permitem analisar e estudar a influência que os 

múltiplos objetivos podem ter na prestação de cuidados. Contudo, é fundamental ter em conta que 

estes objetivos não possuem todos a mesma relevância para cada indivíduo, pelo que é importante, 

refletir também a ponderação que os objetivos têm, individualmente, no modelo de programação 

matemática.  

Assim, é necessário obter informação não só sobre que objetivos são relevantes para o planeamento 

da RNCCI, mas também as importâncias relativas dos mesmos. Para isso, é necessário interagir com 

os stakeholders e/ou peritos da Rede. Numa área tão específica como a dos CCI existe pouca 

informação, ou é incompleta, relativamente aos conhecimentos que se pretendem obter, pelo que há 

que destacar que obter informação proveniente destes indivíduos é bastante mais credível e rigorosa, 

dadas a sua envolvência e experiência na área.    

Para uma análise mais aprofundada, é proposta ainda a realização de Análise de Stakeholders, que 

representa um conjunto de diferentes metodologias, que permitem o estudo, não só dos stakeholders 

existentes na RNCCI, mas também os stakeholders-chave que devem ser envolvidos neste estudo. 

Para além disso, permite ainda determinar quais os objetivos existentes no planeamento da RNCCI, 

associá-los aos diferentes stakeholders, e identificar as relações entre eles, determinando a 

existência de eventuais conflitos ou alianças (Ackerman e Eden, 2011).    

A dissertação propõe desenvolver uma metodologia, em que se aplica numa primeira fase 

metodologias de Análise de Stakeholders, de forma a explorar em profundidade a diversidade de 

objetivos existentes no planeamento, e também a determinar os stakeholders-chave a envolver no 

estudo. Numa segunda fase, ocorre a recolha, junto de stakeholders e/ou peritos, de informações 

relativamente aos objetivos que consideram relevantes no contexto do planeamento, e as 

importâncias relativas atribuídas a estes objetivos, integrando para isso um método de ponderação de 

objetivos. Posteriormente, os dados obtidos por esta metodologia serão implementados no modelo de 

programação matemática do estudo Cardoso et. al (2016) aplicado na região de Lisboa e Vale do 

Tejo (LVT), de forma a estudar o impacto que a diversidade de objetivos e as suas importâncias 

relativas tem no planeamento. Esta metodologia é assim considerada inovadora para a área de CCI. 

1.2 Estrutura da Dissertação 

A dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: 

No capítulo 2, apresenta-se o Contexto, de forma a providenciar informação importante, relativamente 

aos CCI e à RNCCI. 
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No capítulo 3 realiza-se a Revisão Bibliográfica, com o intuito de analisar estudos realizados e 

aplicados no setor da saúde e especialmente no setor de CCI, sobre: 

 i) Modelos de programação matemática;  

ii) Metodologias de Análise de Stakeholders; 

iii) Métodos para recolha de informação junto de stakeholders;  

iv) Métodos para determinação de importâncias relativas.  

Posteriormente, no capítulo 4, é delineada a Metodologia proposta, de forma a obter informação 

relativamente aos objetivos do planeamento e possibilitar a determinação da importância relativa dos 

mesmos.   

No capítulo 5, são apresentados os resultados da aplicação da Metodologia proposta e os resultados 

obtidos pelos modelos de programação matemática, após introdução nestes modelos das 

informações obtidas.  

No capítulo 6, é realizada a discussão sobre os resultados obtidos e as limitações do estudo 

realizado.  

Finalmente, no capítulo 7, são demonstradas as conclusões inferidas neste estudo e propostos 

eventuais trabalhos futuros relacionados com esta dissertação.  
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2. Contexto 

Neste capítulo é explorada a visão geral sobre os CCI, focando-se posteriormente no caso português. 

A análise incide sobre a necessidade de se prestarem CCI, o que são e como são prestados aos 

pacientes e ainda a evolução dos mesmos até surgir a RNCCI. 

Para um melhor entendimento sobre a RNCCI, este capítulo relata como se esta se encontra 

organizada em termos de serviços e profissionais de saúde envolvidos, a sua evolução e como se 

processa o seu planeamento e ainda os objetivos que esta pretende atingir, de forma a melhorar o 

planeamento e prestação dos seus serviços.  

Apresentam-se também os objetivos que a dissertação pretende cumprir, com vista a contribuir para 

um melhor planeamento da RNCCI e a uma contínua melhoria na prestação de serviços aos doentes 

que necessitam de CCI. 

2.1 Cuidados Continuados  

Nos últimos anos, e em particular na Europa, os países têm sofrido alterações demográficas e 

sociais, em particular um considerável envelhecimento da população traduzido pelo aumento da 

população idosa ou seja com mais de 65 anos. A percentagem da população envelhecida, calculada 

através do rácio entre a população com 65 e mais anos e a população com idade entre os 15 e 64 

anos, atingiu os 18.37%, relativamente à média dos 28 países da União Europeia (UE), (OECD, 

2015). Esta proporção é bastante significativa e tem aumentado desde 1970, ano em que se situou 

em 11.46%, sendo estes valores referentes à média dos países da UE, existem no entanto países 

mais envelhecidos, como o caso da Alemanha, que em 2014, atingiu uma proporção de 21.45%. 

(OECD, 2015). A proporção de população com mais de 80 anos, em 2010, atingiu os 4.7% nos 

países da União Europeia, sendo expectável que em 2050 esta alcance os 11.3%, isto é, mais do 

dobro quando em comparada com 2010 (OECD, 2013a).  

O envelhecimento da população tem estado associado o aumento da esperança média de vida e o 

declínio das taxas de natalidade designado por duplo envelhecimento. O aumento da esperança 

média de vida deve-se essencialmente ao desenvolvimento nas áreas de saneamento e saúde 

(nomeadamente, através da vacinação e do uso de antibióticos), permitindo a redução de mortalidade 

(Zhaurova, 2008). A redução da taxa de natalidade (especialmente nos países da UE) leva à redução 

da população jovem afetando o crescimento demográfico (Grant, 2004). Existem diversos fatores 

responsáveis pelo declínio da natalidade, nomeadamente:  

 A redução de fertilidade, devido a fatores ambientais e condições de saúde (como a 

obesidade) (Nargund, 2009); 

 A participação cada vez mais ativa da mulher na sociedade (Grant, 2004); 

 A influência de questões económicas, como por exemplo, as elevadas despesas associadas 

à educação dos filhos (Nargund, 2009; Grant, 2004); 
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 As restrições do mercado de trabalho, em termos de horário e carga de trabalho, bem como o 

insuficiente suporte aos cuidados das crianças (Kohler et al., 2006); 

 As alterações de mentalidade no que toca a casamentos e divórcios. (Kohler et al., 2006). 

O envelhecimento da população está associado a uma maior quantidade de dependentes, com 

necessidade crescentes de apoios económicos e sociais bem como a um aumento da procura de 

serviços de saúde principalmente de longo prazo. Tem ainda associado uma maior incidência de 

diferentes doenças crónicas, contribuindo para mais necessidades em termos de recursos e 

prestação de cuidados de saúde a longo prazo. Em 2010, cerca de 117 milhões de pessoas 

possuíam uma ou mais doenças crónicas nos Estados Unidos da América, representando metade da 

população adulta deste país (Ward, 2014). Assim, o envelhecimento da população associado à 

prevalência de doenças crónicas (com maior impacto na idosa), provocam um aumento da procura e 

necessidade por CCI. Os CCI são um conjunto de diversos serviços de saúde dirigidos a doentes que 

possuem incapacidades/dependências ao nível funcional, físico e cognitivo, que necessitam de 

suporte para a realização das suas atividades diárias. Estes são compostos não só por serviços 

médicos, mas também por cuidados de enfermagem, prevenção, reabilitação, monitorização da 

saúde, administração de medicação, cuidados pessoais e cuidados paliativos (ERS, 2015; OECD, 

2013a). A prestação destes cuidados pode ser realizada a um nível institucional ou domiciliário, 

sendo efetuados ou por cuidadores formais ou informais.  

Os cuidadores informais representam um dos principais prestadores deste tipo de cuidados. Em 

média, nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), cerca 

de 15% da população com mais de 50 anos prestou cuidados a um parente ou amigo dependente. 

Estes são mais abundantes em alguns países europeus do Sul (como Portugal e Itália), onde existe 

uma maior percentagem (cerca de 75%) de cuidadores informais a suportar o doente diariamente 

(OECD, 2013b). Alguns países têm vindo a implementar políticas de suporte ao cuidador informal, 

como por exemplo, a Bélgica que implementou uma baixa renumerada, enquanto a Austrália permitiu 

a flexibilização de horário a estes cuidadores (OECD, 2013b).  

Por outro lado, os prestadores formais são profissionais pagos para prestarem cuidado e assistência, 

tanto a um nível institucional como a um nível domiciliário, sendo, entre outros, médicos, enfermeiros 

ou personal care workers, designados em Portugal por técnicos, em que estes últimos possuem cada 

vez maior responsabilidades e qualificação. Assim, ao invés de se necessitar de mais enfermeiros 

mais qualificados e com maiores custos associados, existe um conjunto de tarefas que podem ser 

desempenhadas pelos personal care workers, permitindo reduzir custos e alocar os enfermeiros para 

outro tipo de tarefas (OECD, 2013b).  

A despesa associada à prestação de CCI tem sido maioritariamente paga por fontes públicas, 

representando, na média dos países da OCDE, cerca de 1.6% do Produto Interno Bruto (PIB) e 

acredita-se que em 2060 seja o dobro.  
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2.2 Cuidados Continuados em Portugal 

2.2.1 Evolução Histórica até aos dias de hoje 

Portugal também tem sido um país afetado pelo envelhecimento da população, contribuindo para tal o 

aumento da esperança média de vida e a diminuição das taxas de natalidade. Em 2015, a proporção 

da população com 65 e mais anos atingiu os 20.6% relativamente ao total da população portuguesa 

(INE, 2016a), sendo em 1970, de 9.7% (INE, 2016a). De acordo com o INE (2016b) a esperança 

média de vida aos 65 anos, em 2015, era de 19.19 anos. Por outro lado, a taxa de natalidade 

(calculada pelo número de nados vivos por mil habitantes) tem decrescido ao longo dos anos, sendo 

em 2015, de 8.3%, face a 20.8% em 1970 (PORDATA, 2016). Neste contexto, é ainda de considerar 

as doenças crónicas, em que em 2011, 40.5% da população portuguesa com idade entre os 15 e os 

64 anos sofria de pelo menos um problema de saúde prolongado, com tendência a aumentar com a 

idade. Na população com 65 e mais anos a proporção dos afetados por pelo menos uma doença 

crónica é de 73.2% (INE, 2011). Nestas doenças destacam-se as dores lombares ou problemas 

crónicos no pescoço, problemas circulatórios, de tensão arterial ou de coração, e problemas de 

pernas ou pés (INE, 2011), Em 2011, cerca de 16% da população entre os 15 e os 64 anos foi 

afetada por doenças crónicas e possuíam pelo menos uma dificuldade na realização de atividades 

básicas (como por exemplo andar ou descer escadas, levantar e transportar objetos) (INE, 2011). 

Cerca de 38%, da população com doenças crónicas e limitantes apresentavam dificuldades na 

realização de tarefas relacionadas com seu ofício, e cerca de 13% necessitavam até de ajuda 

pessoal para poder realizar as suas tarefas (INE, 2011). Ainda em 2011, cerca de 50% da população 

idosa tinha muita dificuldade ou não conseguia realizar pelo menos atividades do dia-a-dia, tais como 

ver, ouvir, andar, memória/concentração, tomar banho/vestir-se e compreender os outros/fazer-se 

compreender. A sua principal limitação foi a dificuldade de andar, seguida de dificuldades de visão e 

dificuldades de memória (INE, 2011). 

A população portuguesa não só é bastante envelhecida, como é significativamente afetada por 

doenças e por problemas de saúde capazes de causar incapacidades e dependências. Com vista a 

melhorar a sua saúde e bem-estar e mitigar as repercussões das limitações e/ou doenças 

prolongadas é fundamental a prestação de CCI.  

Tradicionalmente em Portugal, os CCI eram essencialmente prestados por cuidadores informais e por 

instituições de caridade, tal como as Misericórdias, sendo que atualmente, estas opções já são 

insuficientes. Tal deve-se principalmente à maior quantidade de mulheres no mercado de trabalho 

(habituais cuidadoras informais) e à migração para as zonas urbanas de familiares mais jovens 

(Barros et al., 2011). Em 2011, cerca de 22% da população idosa residia sozinha, o que significa que 

cuidados informais podem não ser uma alternativa adequada (INE, 2011). Assim, a maior carência de 

cuidados informais, associado ao envelhecimento da população portuguesa, faz com que seja 

fundamental a criação de outras alternativas capazes de assegurar a prestação de CCI. 
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De forma a responder a esta problemática, foi criada em 2006 a RNCCI, que combina a prestação de 

cuidados de saúde (desde de curta duração, como os cuidados de convalescença, a de maior 

duração, como os cuidados paliativos) com apoio social. A implementação desta Rede permite fazer 

face à procura crescente que se tem vindo a verificar e pretende assegurar a sustentabilidade do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) (ACSS, 2013), ao permitir a redução da procura de serviços 

hospitalares agudos. Desta forma, a Rede é capaz de conferir significativos ganhos em saúde e 

melhorar as condições de vida e dependência dos doentes, através da prestação de cuidados de 

saúde e sociais específicos, possibilitada pela articulação entre o setor da Saúde e da Segurança 

Social (UMCCI, 2009).  

2.2.2 Desafios Atuais 

Atualmente, apesar dos significativos benefícios que esta Rede providenciou, continuam a existir 

diversos desafios associados à RNCCI. Com uma procura de Cuidados Continuados elevada 

presentemente e sendo expectável um crescimento progressivo, estima-se que em 2025 possa atingir 

cerca de 24% da população portuguesa (ERS, 2015). Assim, a RNCCI terá de ser capaz de dar 

resposta a estas crescentes necessidades tornando-se imperioso investir significativamente no seu 

desenvolvimento e planeamento. Atualmente a oferta da Rede está abaixo das necessidades da 

população, afetando o acesso e a proximidade aos serviços prestadores e a capacidade desses 

serviços em prestar os cuidados necessários (ERS, 2015). Sabe-se que as despesas com os CCI 

apesar de terem crescido a um ritmo superior às despesas públicas totais, Portugal é dos países da 

UE com menos gastos em CCI – i.e., somente 0.1% do PIB em 2010 (Lopes et al., 2010).  

Adicionalmente, é ainda fundamental considerar o atual contexto económico de Portugal em que as 

políticas implementadas com vista a garantir a sustentabilidade financeira do país, tendem a fomentar 

o menor dispêndio possível em recursos, com impacto significativo também no setor da saúde, com 

restrições orçamentais, que podem colocar em causa a prestação adequada de cuidados na RNCCI. 

Assim, a necessidade de crescimento da Rede para uma oferta adequada de CCI conjugada com o 

contexto económico/financeiro português faz do desenvolvimento da RNCCI uma das grandes 

prioridades políticas atuais. É pois fundamental um adequado planeamento da Rede, nos mais 

diversos níveis, em termos de estratégias e de recursos, de forma a garantir a prestação de serviços 

de qualidade aos utentes com necessidades, e assegurar a sustentabilidade financeira da Rede.  

2.3 Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 

2.3.1 Organização 

A RNCCI envolve a participação do setor social e do setor da saúde, que abrange hospitais, centros 

de saúde, serviços distritais e locais de segurança social. A RNCCI presta cuidados de saúde e apoio 

social, sendo o primeiro providenciado pelo Estado, enquanto os apoios sociais são maioritariamente 

fornecidos por Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e agentes privados (com ou 

sem fins lucrativos), que são contratualizados pelo Estado. Neste caso, o Estado não funciona como 

prestador, mas como financiador (ERS, 2015).   
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2.3.1.1 Serviços Prestados na RNCCI 

A RNCCI trata-se de uma Rede de respostas, resultante da implementação de diferentes unidades e 

equipas, o que confere flexibilidade e diversidade de respostas para as diferentes necessidades dos 

utentes. Os seus serviços podem, assim, ser prestados através do internamento do paciente, no 

domicílio ou em regime de ambulatório. Dentro destes 3 níveis, existem as diversas unidades e 

equipas, cujas características e serviços são apresentados em baixo (ERS, 2015; Instituto da 

Segurança Social, 2014): 

 As Unidades de Internamento abrangem 4 unidades: Unidade de Convalescença (UC), 

Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR), Unidade de Longa Duração e 

Manutenção (ULDM) e Unidade de Cuidados Paliativos (UCP): 

o UC – presente em hospitais ou outras instituições, é responsável pela prestação de 

tratamento, supervisão e reabilitação de utentes internados na sequência de situação 

aguda, recorrência ou descompensação de processo crónico. Providencia 

principalmente, cuidados médicos e de enfermagem permanentes, fisioterapia e apoio 

psicossocial. Destina-se a internamentos com duração esperada de menos de 30 dias; 

o UMDR – articulada com hospital, possuindo espaço próprio para a prestação de 

cuidados clínicos, de reabilitação e apoio social para doentes internados decorrentes da 

recuperação de um processo agudo ou descompensação de doença crónica, que 

perderam temporariamente autonomia, mas é potencialmente recuperável. Providencia 

cuidados médicos diários e de enfermagem permanentes, fisioterapia, terapia 

ocupacional e apoio psicossocial. Destina-se a internamentos com duração entre 30 e 

90 dias;   

o ULDM - possui espaço próprio, presta apoio social e cuidados de saúde de manutenção 

a doentes que não reúnem condições para serem cuidados no seu domicílio. Fornece 

cuidados médicos e de enfermagem diários, apoio psicossocial, fisioterapia e terapia 

ocupacional com o propósito de prevenir e retardar o agravamento da dependência do 

doente. Destina-se a internamentos com duração superior a 90 dias ou em casos 

temporários, como por exemplo para que o cuidador informal possa repousar;  

o UCP - possui espaço próprio, preferencialmente num hospital, com o intuito de 

acompanhar, tratar e supervisionar doentes em sofrimento, resultante de doenças 

severas, incuráveis e progressivas. Conferem cuidados médicos diários e de 

enfermagem permanentes, apoio psicossocial e acompanhamento, para além de 

realizarem exames complementares de diagnóstico, com o propósito de mitigar o 

sofrimento e sintomas no doente. Nesta unidade, não existe limite de internamento. 

 As Equipas Domiciliárias prestam serviços ao domicílio do utente, sendo estas representadas 

pela Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) e pela Equipa Comunitária de 

Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP): 

o ECCI – presta serviços domiciliários a doentes com dependência funcional, terminal ou 

em convalescença, que apesar de não necessitarem de serem internados, não se 

deslocam com autonomia. É responsável por fornecer cuidados médicos e de 
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enfermagem de natureza preventiva, curativa, reabilitadora ou paliativa, bem como 

cuidados de fisioterapia e apoio psicossocial. As visitas domiciliares por parte desta 

equipa são programadas de acordo com a avaliação realizada do paciente; 

o ECSCP – estas equipas prestam apoio e aconselhamento em cuidados paliativos às 

ECCI e UMDR. São ainda responsáveis pela realização de formação de profissionais 

envolvidos nos cuidados paliativos e de profissionais de cuidados continuados 

domiciliários, de avaliação integral do paciente e execução de tratamentos e 

procedimentos paliativos a pacientes em situação complexa. 

 As Unidades de Dia e de Promoção de Autonomia são as unidades responsáveis pela 

prestação de serviços no ambulatório. Têm como objetivo a prestação de cuidados de 

suporte, promover a autonomia, e providenciar apoio psicossocial, em regime de ambulatório. 

Contudo, estas unidades apesar de estarem previstas e planeadas, não foram ainda 

implementadas.   

Contudo, a RNCCI não se cinge apenas às unidades e equipas acima mencionadas possuindo ainda 

um conjunto de equipas hospitalares, que têm como principal função o suporte dos cuidados. A 

Equipa de Gestão de Altas (EGA) suporta a preparação e gestão da alta para utentes que requerem 

seguimento dos seus problemas, quer para unidades de internamento como para o domicílio (ARS 

Algarve, 2016). Existem ainda Equipas Intra-Hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos 

(EIHSCP), que não só prestam aconselhamento sobre cuidados paliativos aos serviços hospitalares e 

orientam o plano de intervenção de doentes em estado avançado ou terminal, como podem também 

prestar cuidados diretos ao utente, nomeadamente cuidados médicos e de enfermagem, e apoio 

psicossocial (ERS, 2015). 

Os pacientes, para serem admitidos na Rede e na tipologia adequada às suas necessidades, têm de 

seguir um processo de referenciação. A admissão é da competência da Equipa Coordenadora Local 

(ECL) da área de residência dos doentes, responsável pela aprovação do ingresso na RNCCI ao 

analisar a situação do doente e verificar o cumprimento dos critérios (UMCCI, 2009).  

A ECL não é só responsável pelo ingresso na Rede, mas também pela mobilidade da RNCCI, isto é, 

a transferência do utente entre as tipologias que compõem a Rede que permite a adequação dos 

cuidados.  

2.3.1.2 Profissionais envolvidos na Prestação da RNCCI 

Para a diversidade de serviços e tipologias exploradas anteriormente, contribui significativamente a 

multidisciplinariedade incutida dentro das unidades e equipas da RNCCI. Por isso, os seus serviços 

não são somente prestados por médicos e enfermeiros, mas também por outros tipos de 

profissionais, nomeadamente fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas 

ocupacionais, entre outros, assegurando desta forma a prestação adequada da variedade de serviços 

inerentes à prestação de CCI (UMCCI, 2011). No Anexo A, apresentam-se em Tabela os diferentes 

profissionais envolvidos na prestação de CCI aos pacientes, salientando as suas competências. 

Demonstra-se assim a multidisciplinariedade que os profissionais integrados na RNCCI possuem, 

com vista a conseguir prestar a diversidade de serviços (ERS, 2015; UMCCI, 2011). 
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2.3.1.3 Financiamento 

A RNCCI é composta por um conjunto de tipologias e por profissionais que as compõem. O 

financiamento é específico e diferenciado a cada tipologia, podendo este ser assegurado pelo 

Ministério da Saúde ou pelo Ministério do Trabalho e Solidariedade Social. O Ministério da Saúde 

financia os custos de prestação de cuidados de saúde, enquanto o Ministério do Trabalho e 

Solidariedade suporta parte dos custos associados aos cuidados de apoio social, sendo que neste 

caso o doente tem também de comparticipar este apoio social, que depende do rendimento do 

agregado familiar do utente (ERS. 2015). É de referir que os fundos monetários, de ambos os 

Ministérios, para o RNCCI provém das receitas de jogos sociais (UMCCI, 2009).   

2.3.2 Evolução da Rede 

A implementação e desenvolvimento da RNCCI foram delineados de acordo com um plano 

estratégico, num horizonte de 10 anos. Esta estratégia engloba três fases, onde se pretende atingir, 

em cada fase, um progressivo crescimento da oferta de serviços disponíveis, de forma a aumentar a 

capacidade da Rede. Numa primeira fase, entre 2006 e 2008, pretendia-se não só iniciar o processo 

de implementação da RNCCI mas também conseguir cobrir cerca de 30% da população com 

necessidades. Na segunda fase, (2009 a 2012) procurou-se aumentar a cobertura da população para 

60%, para que depois, na terceira e última fase, (2013 a 2016) a Rede fosse capaz de satisfazer 

100% da população com necessidades de CCI, consolidando e estabilizando a Rede (UMCCI, 2007; 

UMCCI, 2009).   

A estratégia anterior pretendia progressivamente ao longo dos anos aumentar a cobertura de doentes 

e a oferta de serviços, nomeadamente: 

 Em termos de camas, em que em 2006 existiam, em Portugal, cerca de 898 camas 

contratadas para unidades de internamento da Rede (ACSS, 2013) subindo para 7311 camas 

em 2015 (ACSS, 2015); 

 Relativamente a cuidados ao domicílio, as ECCI, as equipas maioritariamente responsáveis 

pela prestação de cuidados domiciliares aos utentes, aumentaram de 138 equipas (ACSS, 

2007) para 283 equipas em 2015 (ACSS, 2015); 

 As equipas referenciadoras têm crescido ao longo dos anos, tanto ao nível hospitalar como 

nos centros de saúde, sendo que em 2015 atingiram-se 86 equipas hospitalares e 634 

equipas ao nível de centros de saúde, e em que entre 2006 e 2010, mais de 50 000 utentes 

foram assistidos pelo RNCCI (Escoval et al., 2014). Ao longo dos anos, a RNCCI pretendeu 

também o aumento da sua gama de serviços e focos, nomeadamente na prestação de 

cuidados de Saúde Mental (SNS, 2016b) através de um conjunto de medidas de organização, 

coordenação e criação de unidades e equipas (Ministério da Saúde, 2010). Apesar de esta 

orientação ter sido aprovada em 2010, somente a partir de 1 de Julho de 2016 é que esta 

diretiva começou a ser implementada, com a abertura de unidades piloto. Apesar da 

população com maior necessidade de CCI corresponder à fração idosa, também é 

fundamental garantir a prestação de cuidados continuados pediátricos, através de criação de 

unidades de internamento e de ambulatório (SNS, 2016b). Semelhante aos cuidados de 
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saúde mental, apesar de esta diretiva já ter sido aprovada em decreto em 2015, as medidas 

delineadas ainda não foram implementadas (Cardoso, 2016).  

Para além deste alargamento de cuidados para as áreas de Pediatria e Saúde Mental, importa 

salientar ainda a área específica aos Cuidados Paliativos, que apesar ter sido inicialmente integrada 

na RNCCI, a partir de 2012 estes passaram a ser da responsabilidade de uma Rede própria, 

designada de Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Contudo, é importante referir que esta encontra-

se interligada e articulada com a RNCCI, sendo por isso importante explorar a prestação de cuidados 

paliativos nesta dissertação (Ministério da Saúde, 2015) 

2.3.3 Planeamento da RNCCI 

Através do atrás referido pode-se denotar a complexidade inerente à RNCCI, que apresenta uma 

elevada diversidade de serviços e de recursos humanos que são necessários gerir. Para além disso, 

é crítico ter em consideração o atual contexto económico de Portugal com limitações na 

disponibilidade de recursos alocados para os CCI. Assim sendo, o planeamento apropriado é 

fundamental para assegurar a prestação de serviços e a consequente satisfação das necessidades 

dos doentes da Rede. Desta forma, é importante explorar como decorre o planeamento, 

nomeadamente quais os objetivos que o planeamento pretende atingir, como se procede e quais os 

responsáveis, para posteriormente compreender os desafios que o planeamento da RNCCI enfrenta.     

2.3.3.1 Objetivos  

A RNCCI surgiu com o propósito de promover os cuidados de saúde e suporte social a todos os 

pacientes que a integrem, ou seja, utentes dependentes, com doenças crónicas e/ou incapacitantes 

ou que se encontrem em fase terminal. Para isso, esta Rede pretende fomentar a funcionalidade e 

autonomia dos doentes, através da reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social, 

assegurando simultaneamente conforto e melhoria da qualidade de vida ao doente (ERS 2015). Com 

este propósito, é fundamental que a prestação de cuidados tenha qualidade e esteja ajustada de 

acordo com os diferentes grupos de doentes. Um dos principais objetivos da Rede é a melhoria 

contínua na qualidade da prestação de cuidados continuados de saúde e de apoio social para atingir 

uma redução no número de internamentos e reinternamentos, e consequentemente, menos recursos 

despendidos (UMCCI, 2009).  

Outra das preocupações da RNCCI é a prevenção de lacunas na disponibilização de serviços e 

recursos nas diferentes tipologias de respostas da Rede. Assim, pretende-se capacitar a prestação 

de resposta a doentes com necessidades de forma equitativa em todas as suas tipologias (UMCCI, 

2011). A RNCCI pretende ainda garantir a equidade de acesso dos utentes que implica a prestação 

dos serviços a qualquer utente independentemente das suas condições socioecónomicas e da área 

geográfica da sua residência (UMCCI, 2009). Pretende também uma maior mobilidade, ou seja uma 

melhor adequação de cuidados através de transferências entre diferentes tipologias sempre que tal 

se justifique, e garantindo sempre que possível uma prestação dos cuidados próximos dos doentes e 

equitativamente distribuída pelos diferentes grupos socioeconómicos e áreas geográficas do país. 
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(ACSS, 2013). O planeamento da RNCCI pretende assim certificar que existe equidade de utilização 

nos seus serviços.  

A RNCCI tem ainda como objetivo não só promover a formação e o desenvolvimento dos diferentes 

grupos de profissionais envolvidos na prestação de Cuidados Continuados (Lopes et al., 2010), como 

também reforçar as capacidades e competências da família e cuidadores informais (Ministério da 

Saúde, 2006).  

O tema dos custos é uma preocupação constante sendo fundamental o seu controlo e minimização 

dos gastos incorridos com a RNCCI.  

A RNCCI engloba múltiplos e diversos objetivos a cumprir, cuja execução é significativamente 

complexa: melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados; prevenção de lacunas nos 

serviços e recursos disponibilizados, com vista a assegurar os objetivos de equidade de acesso, 

geográfica e socioeconómica; garantir a mobilidade na Rede, em termos dos serviços 

disponibilizados para as necessidades do doente e a sua proximidade a estes; apoio aos familiares e 

cuidadores informais, através de formação e ensino, formação de profissionais de saúde para garantir 

o seu desenvolvimento e consequentemente uma melhor prestação de CCI, e controlo dos custos 

incorridos com a prestação de serviços. Esta complexidade deve-se, entre outros motivos, à 

necessidade de se assegurar simultaneamente estes múltiplos objetivos, sabendo-se à partida que 

muitos destes resultam em ações contraditórias, por exemplo, minimização de custos contra 

maximização da prestação de cuidados.  

2.3.3.2 Coordenação da Rede 

O planeamento da Rede é um fator fundamental para conseguir prestar serviços com qualidade, 

assegurar os objetivos da Rede e garantir a sua sustentabilidade.  

A Coordenação da Rede tem um papel fundamental neste planeamento, sendo realizada ao nível 

nacional e operacionalizada a nível regional e local. Cada um destes níveis possui o seu conjunto de 

competências específicas, contudo em todos eles é transversal a multidisciplinariedade dos 

elementos presentes em cada nível. Assim, para além de serem compostos por intervenientes das 

áreas da saúde e da segurança social, estes elementos detêm diferentes formações e capacidades, o 

que confere multidisciplinariedade à coordenação da RNCCI permitindo atingir uma visão global e 

multidimensional das necessidades que os utentes apresentam (ACSS, 2013).  

A coordenação nacional da RNCCI é da responsabilidade da Administração Central do Sistema de 

Saúde (ACSS) a responsável pela coordenação nacional (ACSS, 2013). Ao nível regional, a 

coordenação é exercida por Equipas de Coordenação Regional (ECR), existindo uma equipa por 

Administração Regional de Saúde (ARS), ou seja existem 5 ECRs para as regiões do Alentejo, 

Algarve, Centro, LVT e Norte (UMCCI, 2009). A nível local, são as ECL as responsáveis pela 

coordenação da Rede, existindo uma por cada Agrupamento de Centro de Saúde (UMCCI, 2009). Na 

tabela em Anexo B, estão descritas as competências específicas e a composição das equipas, 

relativamente a cada nível da Coordenação. 
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Verifica-se que o planeamento da RNCCI se realiza a 3 níveis (i.e., nacional, regional e local), 

possuindo cada nível múltiplas e diferentes funções. Dependendo do nível de planeamento em 

questão, diferentes preocupações e diferentes importâncias serão atribuídas a diferentes objetivos de 

planeamento – por exemplo, será de esperar que a equidade geográfica seja mais importante para o 

planeamento a nível nacional do que ao nível local (especialmente se se tratar de uma área com 

poucas disparidades), dado as desigualdades geográficas serem mais vincadas a nível nacional. Por 

este motivo, um planeamento adequado requer que se conheça os diferentes níveis de planeamento 

e as preocupações dos profissionais envolvidos na coordenação da RNCCI nos diferentes níveis, 

preocupações estas que podem resultar na necessidade de prossecução de diferentes objetivos.  

2.3.4 Desafios Atuais associados ao Planeamento da RNCCI 

Apesar dos benefícios da implementação da RNCCI e da evolução positiva e significativa que tem 

verificado em termos da oferta e diversidade de serviços, esta enfrenta ainda um conjunto de desafios 

que fazem do seu planeamento adequado, uma das políticas de saúde prioritárias em Portugal. O 

conjunto de fatores que representam os principais desafios da RNCCI são os seguintes: 

 Aumento da procura, devido à maior proporção de idosos e ao aumento da prevalência e 

incidência de doenças crónica e/ou incapacitantes na população portuguesa que implica o 

aumento de despesas com a prestação de cuidados, com tendência para crescer nos 

próximos anos; 

 Atual contexto económico de Portugal com a implementação de políticas de limitação e cortes 

de recursos, com influência no planeamento e desempenho da RNCCI;  

 Redução da prestação de cuidados por cuidadores informais.   

 Escassez de trabalhadores formais em CCI que se reflete no número de ECCI, que apesar do 

seu crescimento, é ainda insuficiente na prestação de cuidados domiciliares (Lopes et al., 

2010). Portugal tem significativas lacunas em termos de disponibilidade de recursos humanos 

e segundo o estudo da ERS (2015), em que mais de 90% da população idosa portuguesa 

não tem acesso a Cuidados Continuados de qualidade. Por outro lado os profissionais de 

saúde da RNCCI não estão alocados somente para a prestação destes cuidados, o que pode 

afetar a disponibilidade para prestar os cuidados necessários (Lopes et al., 2010); 

 Desigualdade de acesso dos doentes (Escoval et al., 2014), que se deve principalmente a 

uma desigual distribuição de geográfica de unidades de internamento e à sua insuficiente 

capacidade, principalmente nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e do Norte (ERS 

2015). 

O planeamento da RNCCI é essencial para a adequação da oferta de cuidados às necessidades 

existentes, especialmente no contexto atual de crise económica, devendo assegurar a prossecução 

de múltiplos objetivos de planeamento e garantir a sua sustentabilidade, envolvendo as equipas de 

coordenação. Uma das principais características destas equipas é a multidisciplinariedade dos 

elementos que as compõem. Contudo, apesar das mais-valias oferecidas por este perfil, i.e., 

diferentes equipas de coordenação a diferentes níveis, nacional, regional e local, com diferentes 

perspetivas de planeamento, é pois fundamental considerar que esta variada gama de stakeholders e 
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dos seus pontos de vista pode causar divergências nos objetivos a considerar no planeamento da 

RNCCI (ERS, 2015), pondo em causa a prestação adequada e qualidade dos serviços prestados. É 

por isso fundamental compreender as diferentes perspetivas e objetivos dos múltiplos stakeholders 

envolvidos no planeamento da RNCCI, de forma a explorar como originam diferentes decisões de 

planeamento, e consequente qual o impacto destes diferentes pontos de vista na prestação de 

cuidados.  

2.4 Objetivos da Dissertação 

Como foi explorado ao longo do capítulo, os desafios que a RNCCI enfrenta são complexos sendo 

pois fundamental que o planeamento realizado seja adequado e rigoroso, no entanto este enfrenta 

um conjunto de dificuldades, devido não só à complexidade e quantidade de objetivos que a Rede 

tem de conciliar e assegurar, mas também à diversidade de stakeholders responsáveis pelo 

planeamento, os quais possuem diferentes perspetivas e preocupações sobre como assegurar um 

planeamento adequado da RNCCI.  

Neste contexto, e de forma a apoiar o planeamento da oferta de CCI em geral, e da RNCCI, em 

Portugal, esta dissertação tem por objetivo desenvolver métodos para apoiar o planeamento 

adequado de CCI quando existem múltiplos stakeholders com múltiplas e distintas perspetivas e 

preocupações envolvidos no planeamento destes cuidados. Nesse sentido, esta dissertação envolve 

duas fases principais:  

 Numa primeira fase, pretende-se identificar quais os stakeholders chave a considerar no 

planeamento da oferta de CCI, assim como explorar os seus diferentes pontos de vista e 

como estes se refletem em diferentes objetivos de planeamento ou em objetivos de 

planeamento com diferentes importâncias relativas entre eles. São propostos i) métodos 

alternativos para apoiar a identificação e seleção de stakeholders a envolver na seleção de 

objetivos relevantes para apoiar o planeamento de CCI, e ii) um processo participativo 

baseado em questionários online integrados com um processo de Delphi para identificação 

dos objetivos de planeamento e respetivas importâncias relativas, de acordo com as 

perspetivas dos stakeholders identificados em i); 

 Numa segunda fase, e utilizando a RNCCI em Portugal como caso de estudo, pretende-se 

perceber em que medida diferentes pontos de vista de diferentes stakeholders têm de facto 

impacto nas decisões de planeamento da Rede. Nesse sentido, serão aplicados os modelos 

de planeamento desenvolvidos por Cardoso et al. (2016) utilizando os objetivos e suas 

importâncias relativas identificadas na primeira fase desta dissertação.  

Com base no delineamento das fases da dissertação, pretende-se realizar seguidamente a Revisão 

Bibliográfica, de forma a explorar como se pode desenvolver e aplicar as etapas envolvidas na 

dissertação, e demonstrar que contributo esta dissertação pode deter face aos trabalhos já 

desenvolvidos. 



15 
 

3. Revisão Bibliográfica 

Este capítulo apresenta a Revisão Bibliográfica realizada, explorando:  

1. Estudos que existem a propor métodos de apoio ao planeamento de cuidados de saúde em 

geral, com particular ênfase em modelos de programação matemática;  

2. Metodologias com vista a identificar os stakeholders envolvidos no planeamento no setor da 

saúde, identificando não só quem são mas também as suas diferentes perspetivas e 

objetivos;  

3. Abordagens utilizadas para recolher informação junto de stakeholders e/ou peritos, dando 

particular atenção a estudos focados na recolha de informação útil para a identificação de 

objetivos relevantes para o planeamento na saúde e posterior determinação das suas 

importâncias relativas;  

4. Métodos para o tratamento da informação recolhida junto dos stakeholders, determinando, 

sob a forma de pesos numéricos, as importâncias relativas dos objetivos.  

Pretende-se ainda demonstrar os benefícios que estes métodos providenciam para o planeamento na 

saúde, mais especificamente para o planeamento de Redes de CCI, salientando as suas aplicações e 

exemplos de estudos onde estes métodos foram utilizados. Por fim, pode-se evidenciar, com base 

nos estudos realizados e revistos, o contributo que esta dissertação pode dar, como forma de apoiar 

o planeamento de Redes de CCI. 

A Revisão Bibliográfica foi realizada recorrendo a motores de busca nomeadamente o Elsevier, 

Researchgate, ScienceDirect e Springer, utilizando principalmente as seguintes palavras-chave: 

”Cuidados Continuados Integrados”, “Planeamento na Saúde“, “Modelos de Programação 

Matemática”, “Análise de Stakeholders”, “Métodos de Recolha de Informação“,” Método de Delphi”, 

“Métodos de Determinação de Importância Relativa” e “Metodologia MACBETH”.   

3.1 Métodos de Apoio ao Planeamento na Saúde 

3.1.1 Importância do Planeamento no setor da Saúde 

Como se pôde constatar no capítulo do Contexto, o planeamento no setor da saúde é 

significativamente complexo, nas Redes de cuidados de saúde em geral, e de CCI em particular, 

devendo ter em conta um elevado e diverso conjunto de objetivos de política de saúde que são 

necessários atingir e conjugar, sendo que este planeamento é realizado por um elevado e diverso 

conjunto de stakeholders.  

Importa a um primeiro nível, explorar porque é que o planeamento na generalidade do setor da saúde 

é tão complexo. Esta complexidade advém da influência de um considerável número de fatores que 

dificultam o planeamento, nomeadamente: 

 A natureza da prestação de serviços de saúde que visa melhorar a vida e saúde da 

população, o que traz mais pressão e responsabilidade ao planeamento (Griffin, 2012); 
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 O serviço de saúde tem de conseguir responder às necessidades imediatas da população e 

simultaneamente desenvolver infraestruturas a longo prazo (novos serviços ou até novos 

hospitais). O planeamento da saúde exige, assim, a tomada de decisões não só ao nível 

operacional, mas também a um nível tático e estratégico (Ozcan, 2005). O planeamento a 

estes níveis é difícil de balancear devido à limitada disponibilidade de recursos que 

atualmente se verifica em muitos países europeus (Thunhurst, 2003); 

 A organização e multiplicidade de serviços de saúde, com características e funções próprias 

(por exemplo, cuidados prestados em regime de internamento e no domicílio) (Marchal et al., 

2014), têm de dar resposta à variedade de necessidades da população (Ozcan, 2005); 

 A limitação sucessiva na disponibilidade de recursos para o serviço de saúde exige que o 

planeamento e consequente utilização dos recursos, com os menores custos e a melhor 

prestação de serviços possível (Brailsford e Vissers, 2011). Para além disso, é fundamental 

assegurar a capacidade de resposta face à incerteza no setor da saúde, onde a procura de 

serviços é difícil de prever (Ozcan, 2005); 

 Atualmente, a população não está só interessada em receber cuidados de saúde, mas 

também cuidados com qualidade e poucos dispendiosos (Grossmann et al., 2011); 

 O aumento progressivo dos custos associados à prestação de serviços de saúde, devido ao 

desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias (Brailsford e Vissers, 2011; Grossmann et 

al., 2011); 

 O elevado número de stakeholders envolvidos no planeamento, os quais podem ter 

interesses e objetivos muito diferentes (Grossmann et al., 2011; Hans et al., 2012; Marchal et 

al., 2014). Por vezes estes diferentes objetivos entram em conflito entre si (por exemplo, 

minimizar custos implica uma pior prestação de cuidados com implicações a nível do 

planeamento). Um planeamento adequado deve por isso conjugar e conciliar os interesses e 

perspetivas dos diversos stakeholders (Brailsford e Vissers, 2011). 

Tal como acima referido, o planeamento é realizado em três níveis - estratégico, tático e operacional. 

Estes refletem diferentes conjuntos de decisões e horizontes de tempo em que ocorrem, daí a sua 

consequente hierarquização (Hulshof et al. 2012): 

 Estratégico: Traduz a estratégia no design, dimensionamento e desenvolvimento do processo 

de prestação de cuidados, por exemplo para desenvolver novos protocolos. Baseia-se em 

previsões e informações agregadas, isto é, informação sobre população, serviços, entre 

outros elementos, ao longo do tempo (Ryan e Thompson, 2002). Este planeamento é 

efetuado tendo em vista um horizonte temporal mais alargado, entre 1 a 5 anos (Barbosa-

Póvoa, 2014); 

 Tático: Envolve a organização das operações/execução da prestação de cuidados, por 

exemplo para a alocação de recursos e seleção de fornecedores. Trata-se de um 

planeamento com um horizonte temporal entre o estratégico e operacional, normalmente até 

1 ano (Barbosa-Póvoa, 2014); 
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 Operacional: Responsável pelo planeamento mais detalhado, nomeadamente, no que se 

refere à execução da prestação de cuidados, que pode ser realizado a priori ou ser reativo, 

por exemplo relativamente a escalonamento de recursos humanos e gestão do inventário. 

Trata-se de um planeamento com um horizonte temporal curto, planeando em tempo real, em 

termos de dias ou semanas (Barbosa-Póvoa, 2014). 

Assim, é reconhecida a importância e necessidade de desenvolver métodos que suportem o 

planeamento a diversos níveis e foi neste contexto que se começaram a aplicar os métodos de 

Investigação Operacional no setor da saúde.  

3.1.2 Modelos de programação matemática para apoio ao planeamento no setor da saúde 

A Investigação Operacional é um campo científico que providencia um conjunto de diferentes 

ferramentas para apoiar o processo de tomada de decisão, o que acentua a sua importância e 

aplicabilidade no contexto do planeamento da saúde (Moreira, 2003). Os métodos que podem ser 

utilizados são diversos e envolvem principalmente as áreas de modelação matemática, estatísticas e 

algoritmos (Sottinen, 2009). Perante esta diversidade de ferramentas, a Investigação Operacional tem 

inúmeras aplicações, como por exemplo no setor da saúde onde é utilizada principalmente, no 

planeamento de serviços, gestão de recursos, logística e até para a terapêutica e diagnóstico médico 

(Rais e Viana, 2011). Mais especificamente, a Investigação Operacional tem abordado principalmente 

os seguintes objetivos (Ozcan, 2005; Rais e Viana, 2011):  

 Previsão da procura de cuidados de saúde; 

 Planeamento de infraestruturas e serviços, relativamente à sua localização e capacidade de 

forma a satisfazer as necessidades da população e ter em conta outros fatores, como por 

exemplo custos; 

 Alocação e escalonamento de recursos humanos e materiais para responder à incerteza da 

procura. 

Um dos principais métodos utilizados da Investigação Operacional no apoio ao planeamento no setor 

da saúde são os modelos de programação matemática (Brailsford e Vissers, 2011). Estes envolvem a 

formulação de um conjunto de relações matemáticas, com um conjunto de parâmetros, variáveis, 

equações, desigualdades e dependências, que permitem representar relações existentes no contexto 

do mundo real (Williams, 2013). O modelo formulado é definido por uma função-objetivo, que 

incorpora um conjunto de variáveis de decisão, sendo que estas refletem os níveis ou quantidades 

das operações consideradas para o problema em questão (Lyles, 2005; Ozcan, 2005). É através da 

resolução e otimização desta função que se determina a solução ótima do modelo, consoante se 

queira maximizar ou minimizar o objetivo que se pretende. No setor da saúde, os objetivos mais 

comuns (refletidos na função-objetivo) são baseados em custos, ganhos em saúde, eficiência, 

equidade, entre outros (Cardoso et al., 2015; Hooker e Williams, 2012; Ozcan, 2005). O cálculo das 

variáveis de decisão na função-objetivo, que expressa a solução obtida (Ozcan, 2005), tem de 

respeitar as restrições definidas no modelo, sob a forma de equações ou desigualdades, que 

traduzem as relações, requisitos ou limitações do problema (Lyles, 2005; Williams, 2013).  
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Vários modelos têm sido propostos tendo em vista apoiar o planeamento no setor da saúde, que têm 

vindo a considerar vários aspetos relevantes: 

i) Planeamento de múltiplos serviços (Flessa, 2013; Mestre et al., 2012); 

ii) Planeamento ao longo de um horizonte temporal alargado (Benneyan et al., 2012; Torres-

Ramos et al., 2012); 

iii) Impacto da incerteza nas decisões de planeamento (Costa et al., 2003); 

iv) Múltiplos objetivos de planeamento (Flessa, 2013; Zhang et al., 2016). 

No entanto, apesar de ser reconhecida a necessidade de planear Redes de cuidados de saúde 

quando se consideram múltiplos objetivos de planeamento, só recentemente esta temática tem vindo 

a ser alvo de interesse pela comunidade científica. Neste sentido, esta tese pretende analisar o 

planeamento de Redes de cuidados de saúde (nomeadamente, Redes de CCI) quando se 

consideram múltiplos objetivos de política de saúde. 

3.1.3 Modelação de múltiplos objetivos para apoio ao planeamento no setor da saúde 

O aparecimento de modelos multiobjectivos deve-se então à necessidade de definir mais do que um 

objetivo a otimizar (Evans, 1984). Para conseguir modelar os múltiplos objetivos, podem-se seguir 

diferentes estratégias: i) pode-se construir fronteiras de Pareto compostas por múltiplas soluções 

possíveis (Zhang et al., 2016); ou ii) pode-se converter os múltiplos objetivos numa função mono-

objetivo (Cardoso et al., 2016).  

Uma das estratégias mais utilizadas consiste na agregação de todos os objetivos a considerar numa 

só função objetivo, utilizando para isso a atribuição de pesos a cada objetivo (Marler e Arora, 2010). A 

atribuição de pesos permite a integração no modelo das preferências associadas aos diferentes 

objetivos (Marler e Arora, 2010), o que possibilita estudar o impacto dos mesmos e das suas 

importâncias relativas no modelo.  

No entanto, a definição destes pesos é complexa devido à escassez de informação útil e completa, 

para a sua construção, que reflitam as necessidades e preocupações dos decisores da área em 

estudo. Por isso é necessário recorrer a peritos que possam providenciar a informação necessária 

(Goulet et al., 2009). Isto permite a construção de modelos que reflitam as reais necessidades dos 

decisores da área, para além de que estes especialistas podem posteriormente facilitar a validação 

do modelo, o que confere maior transparência e confiança para a sua aplicação (Eddy et al., 2012). 

Apesar disto, não existem muitos estudos na saúde onde se verifique a colaboração de peritos a este 

nível, nomeadamente para a identificação de quais os objetivos de política de saúde relevantes assim 

como para a definição dos seus pesos. Dos poucos estudos identificados destacam-se os seguintes: 

Lee e Kwak (1999) desenvolveram um modelo para o planeamento eficaz de um sistema de saúde, 

em que tiveram de ser identificados e priorizados os múltiplos objetivos, através de julgamentos 

fornecidos por um conjunto de decisores; Rossetti e Selandari (2001) construíram um modelo 

multiobjetivo para avaliar se os serviços de entrega, transporte e distribuição de um sistema 

hospitalar poderiam ser realizados por robots ao invés do usual sistema humano. Devido ao elevado 
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número de critérios e objetivos existentes, foi necessário a sua priorização através de julgamentos 

providenciados pelo Diretor dos serviços de transporte e distribuição.  

3.1.4 Modelos de Programação Matemática para apoio ao planeamento de CCI 

Em termos da aplicação deste tipo de modelos, a Tabela 1 evidencia um conjunto de estudos 

aplicados no setor dos CCI. 

Tabela 1 - Estudos a propor o desenvolvimento e aplicação de modelos de programação matemática para apoio 

ao planeamento de Cuidados Continuados, organizados por ordem alfabética 

Estudo Aplicação Objetivos de planeamento 

Borsani et al., 
2006 

Planeamento da alocação de 
recursos humanos prestadores de 

cuidados domiciliares 

Um objetivo – Maximizar a satisfação das 
necessidades dos pacientes. 

 

Cardoso et al., 
2016 

Localização e planeamento da 
capacidade de Redes de CCI 

Multiobjetivo – Maximizar equidade de acesso, 
geográfica e socioeconómica 

 

Cinnamon et 
al., 2009 

Localização de serviços paliativos 
em regiões rurais e remotas 

Um objetivo - Maximizar o número de residentes 
assistidos 

Djenic et al., 
2016 

Localização de infraestruturas de 
CCI 

Um objetivo - Minimizar o máximo número de 
pacientes numa só infraestrutura 

Kim et al., 2012 

Localização de dois tipos de 
serviços: hospital público que 

providencia serviços hospitalares e 
domiciliares e centro de saúde que 

presta só cuidados ao domicílio 

Um objetivo - Minimizar custo total de construção 
 

Song et al., 
2013 

Localização e alocação de 
infraestruturas de CCI 

Multiobjetivo, com a construção de dois modelos: 
um que minimiza a distância percorrida associado 

a um limite de financiamento, e o outro que 
minimiza o custo associado a um limite de 

distância percorrida 

Song et al., 
2015 

Localização de uma nova 
infraestrutura e determinação do 

tipo de serviço a prestar 

Um objetivo – Minimizar o custo total de 
construção 

 

Torres-Ramos 
et al., 2014 

Escalonamento e determinação de 
rotas para as equipas domiciliárias 

Um objetivo – Minimizar tempo total de operação 
 

Zhang et al., 
2012 

Planeamento da capacidade de 
infraestruturas de CCI 

Um objetivo – Otimizar os níveis de serviço 
relativamente a tempos de espera 

 

Como se pode constatar, estes modelos têm-se revelado úteis para o apoio ao planeamento de 

cuidados em saúde em geral, e mais especificamente relativamente aos CCI. No entanto, para estes 

modelos fornecerem informação verdadeiramente útil para apoio ao planeamento de cuidados, é 

necessário recolher informação detalhada relacionada com as preferências dos múltiplos 

stakeholders envolvidos, tendo em vista identificar que objetivos são relevantes, assim como a sua 

importância relativa. Desta forma, é fundamental verificar como identificar os stakeholders que se 

devem envolver neste tipo de estudo, para posteriormente integrar as informações obtidas num 

modelo de apoio ao planeamento de CCI.  

3.2 Análise de Stakeholders 

No contexto da saúde, nomeadamente dos CCI, existe uma grande diversidade e elevada quantidade 

de stakeholders envolvidos, não só na prestação de cuidados mas também no seu planeamento, 

como se constatou no subcapítulo da Coordenação da Rede. 
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Antes de explorar que ferramentas existem para identificar os diferentes stakeholders, importa desde 

logo compreender o que é um stakeholder. Segundo Wang et al. (2015) existem duas formas de o 

definir, de acordo com uma visão alargada ou estreita. Segundo a perspetiva alargada, os 

stakeholders são os indivíduos que estabelecem uma relação recíproca com uma determinada 

organização em estudo, isto é, estes indivíduos afetam e são afetados pelo cumprimento dos 

objetivos da organização. De acordo com a perspetiva considerada estreita, os stakeholders são um 

grupo de indivíduos sem os quais uma organização não conseguiria existir. Na dissertação, a 

identificação de um stakeholder será baseada na primeira definição, ou seja, os indivíduos/entidades 

que influenciam e são influenciados pelo planeamento de CCI.  

Deve-se desde já salientar a diferença entre um stakeholder e um perito. Um perito trata-se de um 

indivíduo com conhecimento significativo de uma determinada área, derivado da sua formação e/ou 

experiência, sendo que este pode ser ou não um stakeholder (Reynaud et al., 2015). Por exemplo, 

um indivíduo que se formou em CCI pode ser considerado um perito, mas pode não ser um 

stakeholder, pois não influencia ou não é influenciado pela prestação de CCI. Tal como um 

stakeholder pode não ser um perito, dado que não tem um conhecimento significativo da área (por 

exemplo, um utente que recebe CCI é um stakeholder mas não é considerado um perito pela razão 

apresentada).   

Na secção 3.2, serão revistos como se pode realizar uma análise de stakeholders, nomeadamente os 

métodos existentes e os seus propósitos.  

3.2.1 Importância da Análise de Stakeholders 

No contexto da saúde em geral, e dos CCI em particular, existe um elevado número de intervenientes 

e entidades, sendo por isso fundamental compreender e identificar os indivíduos influenciados e que 

influenciam esta prestação de cuidados. Por outro lado, é indispensável relembrar que cada 

stakeholder tem o seu próprio conjunto de perspetivas e interesses individuais, pelo que através da 

sua análise, é possível apresentar, analisar e gerir os diferentes pontos de vistas existentes na 

organização (Wang et al., 2015). Além disso, os stakeholders interagem entre si, pelo que é crítico 

compreender e demonstrar as interações entre os envolvidos na organização, com vista a identificar 

possíveis conflitos que possam prejudicar a operação da organização, e por outro lado identificar 

relações que possam ajudar ao sucesso da organização (Jhala e Christian, 2012). Assim, a análise 

dos stakeholders permite compreender e guiar a análise de problemas, soluções e mesmo a 

implementação de soluções (Grimble e Wellard, 1996), sendo especialmente importante a realizar 

antes de implementar projetos, por permitir maior probabilidade de sucesso (Schmeer, 1999).  

De acordo com Brugha e Varvasovszky (2000), a análise de stakeholders encontra-se 

tendencialmente a ser cada vez mais utilizada no contexto da saúde, principalmente, com os 

seguintes propósitos (Brugha e Varvasovszky, 2000): 

 Identificar potenciais aliados e alianças e simultaneamente detetar e mitigar potenciais 

ameaças, o que tem como principal benefício a possibilidade de sucesso da implementação 

de um projeto ou programa; 
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 Identificar grupos específicos de stakeholders; 

 Analisar periodicamente o ambiente interno e externo da organização; 

 Informar o planeamento estratégico, através da identificação de interesses e influência;  

 Prever alterações nos stakeholders e decidir estratégias para gerir estas alterações. 

Sendo uma análise relevante no setor da saúde, é importante explorar como se pode desenvolver e 

segundo Crosby (1992), a análise de stakeholders engloba um conjunto de diferentes metodologias. 

Assim sendo, seguidamente são explorados diferentes métodos que têm sido aplicadas neste setor, 

analisando o seu propósito, em que consistem, e as suas vantagens e desvantagens, de forma a 

posteriormente selecionar os métodos a aplicar nesta dissertação. 

3.2.2 Métodos para identificação de stakeholders 

Nesta secção são apresentados vários métodos de análise de stakeholders aplicados no setor da 

saúde, focados na sua identificação, onde se explora o seu funcionamento, e quais as vantagens e 

limitações associadas à sua aplicação. Estes métodos são: Power-interest grid, Salience Diagram, 

Radical Transactiveness, Matriz RACI, Participation Planning Matrix e CATWOE. 

3.2.2.1 Power-interest grid 

O Power-interest grid é um método simples que consiste na representação gráfica dos stakeholders 

de uma dada organização num gráfico com dois eixos, que representam o interesse de um 

stakeholder e o poder que detém (ou influência como também pode ser designado). A cada 

stakeholder é atribuído um valor entre 1 e 9 ao interesse e ao poder, sendo o 1 o valor mais baixo e o 

9 o valor mais alto, que é depois inserido no gráfico de acordo com as coordenadas atribuídas. Estes 

valores são conferidos pelos vários elementos de um grupo de trabalho ou elementos da 

organização, sendo por isso considerado um método participativo. Com a representação gráfica 

realizada, pode-se assim categorizar os stakeholders em 4 grupos, de acordo com o posicionamento 

ocupado: crowd, subject, context setter e players (Ackerman e Eden, 2011). A classe crowd 

representa os stakeholders que têm menos poder e interesse, que podem ser vistos como potenciais 

stakeholders, mas que não são considerados como elementos com os quais valha a pena despender 

tempo e esforço. Os subject possuem maior interesse do que os crowd, o que pode fazer com que se 

pretenda estabelecer potenciais alianças com estes stakeholders. Relativamente aos context setters, 

que são caracterizados por baixo interesse mas elevada influência, estes podem influenciar 

significativamente o contexto da organização. Assim, devem ser realizados esforços para aumentar o 

interesse destes stakeholders e serem encorajados a apoiar a organização, de forma a contribuir para 

o seu sucesso. Por fim, os players são os stakeholders com maior interesse e poder, sendo aqueles 

que mais influenciam a organização, podendo apoiar a sua estratégia. Apesar de simples, este 

processo pode ser moroso, nomeadamente se existirem muitos stakeholders envolvidos, e pode ser 

prejudicado por falta de compreensão dos conceitos de poder e interesse, o que origina 

enviesamentos na técnica. Para além disso, deve-se considerar o risco de marginalização, dado 

inferiorizar conjuntos de stakeholders, que podem ser vistos como indivíduos que não valham a pena 

integrar ou considerar na organização (por exemplo aqueles que são considerados crowd) (Ackerman 

e Eden, 2011).  
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3.2.2.2 Salience diagram 

A Salience Diagram é uma técnica que consiste na identificação e avaliação dos stakeholders 

segundo três atributos: poder, legitimidade e urgência. O poder representa a capacidade de impor a 

vontade de um stakeholder, a legitimidade representa a perceção de que a ação a realizar por esse 

stakeholder é adequada e correta, e a urgência refere-se à capacidade de originar uma dada ação 

(Mitchell et al., 1997). Com base nestes atributos, os stakeholders são classificados em três grupos, 

de acordo com a quantidade de atributos que estes possuem (Mitchell et al., 1997): 

 O grupo dos Latentes possui um só atributo, o que pode significar que não sejam 

reconhecidos dada a sua baixa importância. No caso do atributo ser o poder, poderão se 

tornar mais salientes no futuro; 

 O grupo com dois atributos designa-se de Expectantes. A análise que se realiza neste grupo 

depende do atributo em falta relativamente ao stakeholder. Por exemplo, se faltar legitimidade 

pode significar que esse stakeholder é perigoso, ou caso lhe falte poder, pode indicar que se 

encontra dependente de outros; 

 Por fim, existe o grupo dos Definitivos que representam o grupo com maior importância. 

Apesar de identificar stakeholders a um nível mais profundo, por recorrer a três atributos, do que o 

Power-Interest Grid, o Salience Diagram é caracterizado por uma elevada confusão dos participantes 

devido à dificuldade na compreensão destes atributos (Viveros e Benn, 2013). 

3.2.2.3 Radical Transactiveness 

A Radical Transactiveness é uma técnica bastante simples que consiste na identificação de 

stakeholders que podem ser considerados como na “periferia”, ou seja, mais desinteressados, fracos, 

pobres e remotos. Este método pode ser bastante útil na sua integração, de forma a estimular 

criatividade e disrupção, providenciando novas ideias e perspetivas, o que por sua vez permite a 

identificação de problemas que podem ter passado despercebidos (Reed et al., 2009). Este método 

baseia-se numa técnica chamada de snow-balling, em que um conjunto inicial de stakeholders 

identifica outros, através de entrevistas, discussões ou questionários, e assim sucessivamente 

(Mathur et al., 2007). Apesar de simples e de conseguir mitigar o risco de marginalização de 

stakeholders, este método não o consegue eliminar na totalidade (Mathur et al., 2007). Também é 

considerado bastante moroso e dispendioso (Reed et al., 2009).  

3.2.2.4 Matriz RACI 

A realização de uma matriz RACI permite a identificação de áreas, atividades e mesmo decisões, 

relativamente a cada stakeholder, definindo a responsabilidade em cada um. Para desenvolver esta 

matriz é essencial identificar todas as áreas, atividades e decisões (dependendo do que se pretende 

mais focar), e os stakeholders, que serão colocados na matriz, nas linhas e colunas, respetivamente. 

Pretende-se, após este passo, que seja avaliado para cada stakeholder e área/atividade/decisão, a 

sua relação, que pode ser de 4 tipos: Responsible (com a sigla R) que significa que o stakeholder 

realiza uma dada atividade, Accountable (com a sigla A) que representa que é uma autoridade que 

tem aprovar, Consulter (utilizando a sigla C) que indica que o stakeholder é consultado para essa 
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operação e Informed (recorrendo à sigla I) que revela que o stakeholder simplesmente é informado. 

Com esta matriz pode-se realizar dois tipos de análises: 

 A análise vertical examina o que é atribuído a cada stakeholder e o seu grau de envolvência. 

Pode-se determinar se um dado stakeholder está envolvido em demasiadas atividades, se 

possui demasiada responsabilidade que poderia ser delegada, entre outros; 

 A análise horizontal refere-se por sua vez a uma dada atividade/decisão, o que demonstra se 

existe alguém responsável por ela, ou mesmo se há demasiados envolvidos, podendo causar 

confusão e/ou ser redundante. 

Como principal desvantagem, a matriz RACI não define as relações existentes entre indivíduos 

associados à mesma atividade, que podem ser de conflito ou de cooperação (Morgan, 2009).  

3.2.2.5 Participation Planning Matrix 

Um outro método desenvolvido é a Participation Planning Matrix, semelhante à matriz RACI 

anteriormente explorada, sendo que esta matriz se aplica ao desenvolvimento de projetos ou 

políticas. Com esta técnica pode-se planear a participação de stakeholders ao longo de todo o ciclo 

de vida do projeto e das atividades necessárias (Murtaza et al., 2010). O nível de participação é 

definido em diferentes níveis: i) Informed, em que o é simplesmente informado, ii) Consult, em que é 

informado e providencia feedback, iii) Involve, em que o stakeholder é envolvido de forma a ter em 

conta as suas preocupações e considerações, iv) Collaborate, quando as recomendações serão 

integradas o máximo possível, e por fim v) Empower, em que o stakeholder tem a decisão final 

(Crosby e Bryson, 2005, c. 6). Este método tem como benefícios não só identificar o stakeholder e o 

seu grau de participação no desenvolvimento de um projeto, mas também permite capturar as 

mudanças de dinâmica ao longo do tempo, dado que o grau de participação de stakeholders pode 

alterar entre fases do ciclo de vida do projeto. Contudo para isso tem de ser revista ao longo do 

desenvolvimento do projeto (Bryson, 2004).  

3.2.2.6 CATWOE 

O CATWOE é um método utilizado não só para identificar que stakeholders existem na organização 

como também para definir os que são chave. Esta técnica define quem são os recipientes dos 

produtos ou serviços da organização (Customer), quem realiza as atividades da organização (Actor), 

quais as transformações que a organização pretende realizar, qual a visão da organização que 

justifica a sua operação (Weltanschauung, que significa visão global), quem tem a capacidade de 

criar, alterar ou mesmo eliminar processos (Owner) e por fim quem ou que fatores 

ambientais/externos podem influenciar a organização (Environment). Para identificação de conjunto 

de stakeholders, recorre-se ao Customer, Actor, Owner e Environment, sendo os outros elementos 

importantes para definir mais aprofundadamente os objetivos da organização (Wang et al. 2015).  

3.2.3 Métodos para Identificação das diferentes perspetivas de diferentes Stakeholders 

Nesta secção pretende-se analisar agora os métodos de análise de stakeholders que permitem 

identificar e analisar as perspetivas individuais de stakeholders. Os métodos encontrados, que 

cumprem este propósito, são: Concept Mapping, Q Methodology e Repertory Grid. 
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3.2.3.1 Concept Mapping 

O Concept Mapping é um método de obtenção e organização de ideias, permitindo a sua visualização 

e as relações entre elas. Numa primeira fase, os stakeholders envolvidos neste estudo irão, por si 

mesmo, gerar ideias sobre o problema ou objetivo que se pretende estudar. Posteriormente, serão 

selecionadas de todas as ideias apenas um conjunto, aquelas que foram consideradas as mais 

relevantes por um grupo de, por exemplo, planeadores. Com a lista de ideias definidas, esta será 

disponibilizada a cada participante, que vai ordená-las em pilhas, de acordo com a semelhança entre 

elas, em termos de conceito. Para cada indivíduo é definida uma matriz de similaridade, que 

representa como colocou em pilhas as ideias, sendo depois todas agregadas numa matriz conjunta, 

onde se pode analisar como os envolvidos realizaram as suas ordenações. Após isto, é avaliada cada 

ideia, por exemplo de acordo com a sua importância, através usualmente de escalas quantitativas 

(Trochim, 1989). Com isto, recorrendo a uma análise escalar multidimensional, pode-se desenvolver 

um mapa de pontos (em que cada ponto representa uma ideia considerada), onde através da 

proximidade entre pontos pode-se logo inferir sobre as semelhanças entre ideias, em que quanto 

mais próximos estiverem dois pontos, mais semelhantes serão. Desta forma, pode-se então cumprir o 

objetivo de obter e organizar as ideias, mas o Concept Mapping pode permitir mais que isto. Devido à 

avaliação que os envolvidos fazem das ideias, pode-se realizar uma análise, por exemplo, do seu 

grau de importância. Contudo, esta metodologia tem um conjunto de limitações, nomeadamente o 

facto de ser bastante técnica, recorrendo a diversos tipos de análises matemáticas, o que pode exigir 

um facilitador experiente (Watkins et al., 2012). E pode ser bastante moroso, como se pode constatar 

no estudo Anderson et al. (2011), em que somente a fase de obtenção de ideias decorreu ao longo 

de 4 meses. Por fim, pode-se ainda referir que a aplicação deste método dificulta o estabelecimento 

de relações entre as ideias e os stakeholders (Watkins et al., 2012).  

3.2.3.2 Q Methodology e Repertory Grid 

Uma outra técnica que permite apresentar as perspetivas individuais de stakeholders é a Q 

Methodology, explorando a diversidade de perspetivas existentes entre os participantes. Para o 

desenvolvimento deste método é necessário, em primeiro lugar, listar as diferentes ideias e questões 

sobre um dado tema através de um conjunto de entrevistas, discussões em grupo ou documentação, 

sendo depois selecionada uma amostra que se considere representativa, que pode ser entre 20 e 100 

questões (Baker et al., 2006), ou entre 30 e 50, que segundo Ipsos-Mori Scotland (2013) minimiza o 

esforço dos participantes. Após esta fase, é pedido a cada participante que ordene as questões, que 

se encontram na forma de cartões, em 3 pilhas: uma onde se coloca as questões com as quais 

concorda, outra onde se coloca as questões em que é neutro, e por fim uma pilha com as questões 

com as quais discorda. Posteriormente deve-se ordenar as cartas numa matriz designada de Q grid, 

onde se encontra uma escala quantitativa entre 5 e -5, indicando se o participante concorda 

totalmente ou discorda totalmente sobre uma determinada questão, respetivamente. Após recolhida 

esta informação para o conjunto de participantes selecionados, é realizada uma análise multivariável, 

que permite verificar se existem correlações entre as ordenações dos participantes, identificando 

assim grupos de participantes em que as suas perspetivas se correlacionam (Ipsos Mori Scotland, 
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2013; Reed et al., 2009). Desta forma, pode-se observar que questões são partilhadas ou não entre 

os participantes, demonstrando assim não só a diversidade de perspetivas mas também como se 

relacionam diferentes indivíduos. É assim um método que providencia bastante informação sobre as 

perspetivas existentes, sendo este benefício acentuado quando se estudam temas mais complexos. 

Contudo, possui algumas limitações nomeadamente relativas à seleção das questões a estudar e dos 

participantes a envolver, dado que pode não abranger todas as perspetivas possíveis existentes 

(Reed et al., 2009). Além disso, podem existir enviesamentos na ordenação das questões, dado que 

a colocação de uma questão numa das posições da matriz pode afetar o posicionamento da próxima 

questão a avaliar (Baker et al., 2006). Esta metodologia tem sido recentemente considerada bastante 

popular no contexto da saúde (Ipsos Mori Scotland, 2013).  

É importante referir a utilização de um outro método para apresentar diferentes perspetivas 

designado de Repertory Grid. É um método semelhante ao Q Methodology, diferindo em termos da 

construção da matriz. Neste método as colunas da matriz são representadas por elementos, que são 

os objetos do estudo (como por exemplo as relações estabelecidas por um profissional de saúde 

(Corso et al., 2013)), e as linhas por construções, que se referem a dois polos opostos de julgamento, 

existindo uma escala quantitativa entre estes. Com a construção desta matriz, pede-se ao 

participante que a complete com os seus julgamentos, avaliando para cada elemento o valor 

quantitativo correspondente de acordo com a escala apresentada (Winter, 2012). Tem como 

limitações o facto de ser moroso (Walker et al., 2013), exigente e não deve ser realizada em grupos 

onde possa existir conflitos (Girard, 2013).  

3.2.4 Métodos para Identificação de Interações entre Stakeholders 

Por fim, há que explorar os métodos focados na interação entre stakeholders, importante para 

determinar as cooperações e conflitos existentes, que influenciam a organização, projeto, entre 

outros. Os métodos encontrados foram o Social Network Analysis (SNA), Stakeholder Influence 

Network e Problem-Frame Stakeholder Map.  

O SNA é um método que permite capturar e avaliar as interações entre os stakeholders. Para isso, 

este método recolhe a informação a partir de entrevistas, e organiza-a sob a forma matricial, 

permitindo assim uma avaliação quantitativa da relação entre os stakeholders. Através desta, não só 

se obtém a presença e o tipo de interação entre eles, mas também pode-se determinar a força desta 

relação. Através da análise da força, pode-se observar se uma relação é forte, o que indica que existe 

uma partilha de recursos e apoio entre eles, ou se é fraca, o que pode evidenciar falta de confiança. 

(Reed et al., 2009). Assim, com a análise deste método pode-se observar a Rede de interações entre 

stakeholders, a sua centralização ou marginalização, identificar conflitos, o que permite gerir as 

relações de forma a poder evitá-los, e determinar indivíduos chave, capazes de, por exemplo, mudar 

comportamentos através da sua influência e interação. Apesar destes benefícios, o desenvolvimento 

desta técnica requer tempo e especialistas na matéria (Reed et al., 2009).  

Os outros dois métodos possibilitam capturar as interações entres os stakeholders, mas fornecem 

somente informação qualitativa, contrariamente ao SNA, e não se encontraram quaisquer estudos 

onde tenham sido aplicados na saúde. O Stakeholder Influence Network permite identificar as 
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interações em termos de formalidade, isto é, se são relações organizacionais ou puramente sociais e, 

num segundo nível, se essa relação é positiva ou negativa, revelando assim as oportunidades de 

cooperação ou o conflito existente (Ackermann e Eden, 2011). Por sua vez, o Problem-Frame 

Stakeholder Map permite a identificação de conflitos e alianças em relação a um determinado 

problema do contexto, e também do poder de cada stakeholder, de forma a compreender se o seu 

apoio ou oposição, é forte ou fraco (Bryson, 2004).  

3.2.5 Análise de stakeholders no setor dos Cuidados Continuados 

Como se pôde constatar, existe um elevado e diverso conjunto de métodos diferentes para análise de 

stakeholders. Pode-se observar pela Tabela 2 abaixo que estes métodos têm sido recorrentemente 

utilizados na saúde, contudo não foram encontrados muitos estudos em que tenha sido aplicada para 

apoio ao planeamento de CCI.  

Tabela 2 - Métodos de análise de stakeholders, os estudos onde foram aplicados, se foram participativos, o 
output retirado de cada estudo, e se foi aplicado no setor dos CCI 

Método Estudo Participativo Output 
Aplicação 
nos CCI 

Power-
Interest Grid 

Caniato et al., 
2014 

 
Identificação de stakeholders na gestão de 

resíduos infeciosos 
 

Reyes-Alcázar 
et al., 2012 

 
Identificação de stakeholders na 

promoção e garantia de qualidade de 
cuidados de saúde 

 

Salience 
Diagram 

Reyes-Alcázar 
et al., 2012 

 
Identificação de stakeholders na 

promoção e garantia de qualidade de 
cuidados de saúde 

 

Matriz RACI 
Singrasong e 
Eldali, 2011 

 
Identificação de stakeholders nas 

operações e atividades de um centro 
dedicado ao cancro 

 

Participation 
Planning 

Matrix 

Nangoli et al., 
2016 

 
Identificação do nível de participação de 
ONGs em projetos de saúde no Uganda 

 

CATWOE 

Kalim et al., 
2004 

 
Identificação de stakeholders em serviços 

prestados a diabéticos 
 

Gillies e Patel,  
2009 

 
Identificação de stakeholders nos serviços 
de informação dedicados à saúde mental 

 

Concept 
Mapping 

Anderson et 
al., 2005 

 

Perspetivas sobre papéis dos 
departamentos de saúde estatais em 

programas relativos a doenças crónicas 
menos prevalentes 

 

Johnsen et al., 
2000 

 
Avaliação das necessidades e estudo dos 

programas de saúde mental 
 

Trochim e 
Kane, 2005 

 

Identificação de perspetivas relativamente 
ao apoio ao emprego de incapacitantes, e 
relativamente ao planeamento de saúde 

mental 

 

Q 
Methodology 

Bang et al., 
2014 

 
Perspetivas sobre a fadiga mental e física 

resultante do cancro 
 

Shalila et al., 
2014 

 
Perspetivas sobre a qualidade de 

cuidados primários 
 

Repertory 
Grid 

Corso et al., 
2013 

 
Perspetivas sobre stress de profissionais 

de saúde 
 

Walker et al., 
2013 

 
Avaliação de um programa de psico-

educação para a psicose 
 

SNA 

Caniato et al., 
2015 

 
Rede de stakeholders da gestão de 
resíduos resultantes de cuidados de 

saúde, em Gaza 
 

Wonodi et al., 
2012 

 
Rede de stakeholders no planeamento de 

vacinação 
 



27 
 

De facto, apenas se identificou um pequeno conjunto de estudos relacionado, uma vez que se 

referem a estudos aplicados ao setor dos cuidados de saúde mental e cuidados prestados a utentes 

crónicos (áreas intimamente relacionadas com os CCI).  

A análise destes estudos permitiu verificar que a envolvência de stakeholders é fundamental para o 

sucesso do planeamento nas áreas em análise. Como se pode observar pela Tabela 2, todos os 

métodos aplicados foram participativos, ou seja, foi necessário a participação de stakeholders e/ou 

peritos nos estudos. E quando o objetivo é o planeamento adequado no setor da saúde (e dos CCI 

em particular) esta envolvência é crucial, dado a especificidade desta área. No entanto, o trabalho 

conjunto com os stakeholders da área nem sempre é fácil ou possível, sendo necessário analisar 

alternativas para recolha de informação junto destes. Existem diferentes métodos que podem apoiar a 

recolha de informação nessas circunstâncias, os quais são revistos de seguida.  

3.3 Métodos de Recolha de Informação 

É necessário explorar que métodos existem que permitam a recolha de informação junto dos 

stakeholders, os quais nem sempre estão geograficamente acessíveis. Importa referir que o sucesso 

destes métodos depende desde logo de uma adequada seleção de participantes. 

3.3.1 Métodos Existentes 

3.3.1.1 Questionários 

Um dos métodos, mais simples e comuns, utilizados para recolha de informação é o desenvolvimento 

de questionários, que utilizam um conjunto fixo de questões, que podem ser realizadas face a face, 

por correio ou via eletrónica, sendo mais frequentemente utilizados quando se possui uma grande 

amostra e quando esta se encontra dispersa geograficamente. Os questionários permitem que a 

informação, qualitativa ou quantitativa, seja recolhida e analisada, possibilitando uma melhor 

generalização da informação. Além disso, esta informação encontra-se menos sujeita a 

enviesamentos, pois a variabilidade de respostas depende somente do inquirido, já que é um 

conjunto fixo de questões (Harrel e Bradley, 2009; Phellas et al., 2011). É importante ainda referir que 

os questionários permitem manter o anonimato dos participantes, o que é benéfico para contextos 

mais sensíveis. Contudo, a utilização de questionários não possibilita uma aprofundada exploração 

de um tema, além de que é necessário que as questões sejam simples e curtas. De notar que a 

utilização de questionários não é a mais apropriada para estudos com restrições de tempo, devido à 

morosidade de obtenção das respostas, existindo a possibilidade de saturação dos participantes, o 

que pode diminuir a quantidade de respostas dadas (Harrel e Bradley, 2009; Phellas et al., 2011).  

3.3.1.2 Entrevistas 

Uma entrevista permite uma discussão individual, em que se explora as perspetivas, crenças e 

experiências de cada um, podendo também ser aplicada para obter informação, qualitativa ou 

quantitativa, sobre um tema específico. A entrevista pode ser de diferentes tipos (Harrel e Bradley, 

2009; Phellas et al., 2011): 
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 Entrevista não-estruturada: o curso da entrevista não é orientado ou controlado, isto é, o 

entrevistador questiona livremente o entrevistado, o que origina bastante informação, ao 

permitir ao entrevistador aprofundar o tema. Por esta razão, este tipo de entrevista pode ser 

bastante morosa e pode ser diferente entre entrevistados. Isto pode levar a enviesamentos, 

devido ao facto de depender bastante do entrevistador e do entrevistado; 

 Entrevista semi-estruturada: caracterizada pela utilização de um guia/protocolo que orienta o 

entrevistador sobre o que tem de cobrir na entrevista, sendo que há espaço para aprofundar 

e esclarecer um determinado tópico. É principalmente utilizada quando se necessita de 

aprofundar determinados tópicos e compreender as respostas providenciadas; 

 Entrevista estruturada: semelhante a um questionário, com um conjunto fixo de questões e 

sem espaço para explorar, tendo como vantagem relativamente ao questionário o facto de 

diminuir os níveis de não resposta em certos tópicos e mitigar respostas inapropriadas. Mas, 

no caso de o entrevistado não compreender a questão, o entrevistador encontra-se 

geralmente limitado na sua capacidade de esclarecê-lo, tendo de seguir o que foi definido no 

protocolo. A entrevista estruturada é utilizada quando a amostra é bastante grande e quando 

se pretende generalizar a informação (tal como no questionário).  

Regra geral, as entrevistas não estruturadas e semi-estruturadas apresentam uma vertente mais 

exploratória e profunda. Para além disso, permite que as perguntas e respostas dadas sejam de um 

teor mais complexo, comparativamente aos questionários, e o entrevistado pode ser esclarecido e a 

própria informação recolhida pode ser mais esclarecedora (Harrel e Bradley, 2009; Phellas et al., 

2011). A realização de entrevistas tem como principal desvantagem o tempo necessário para as 

realizar, nomeadamente no caso das não estruturadas, assim como aos custos associados a 

deslocações para a sua realização, podendo limitar o tamanho e cobertura geográfica da população 

inquirida. Esta desvantagem pode ser mitigada com o recurso a chamadas telefónicas (Harrell e 

Bradley, 2009; Phellas et al., 2011).  

3.3.1.3 Focus Group 

As entrevistas também podem ser realizadas em grupo, sendo designadas por Focus Group, e a 

informação gerada, qualitativa ou quantitativa, baseia-se na comunicação entre os participantes, 

permitindo uma melhor exploração e clarificação do que uma entrevista individual, quer o grupo seja 

homogéneo ou não. Contudo, por assentar na interação entre os elementos do grupo, pode ocorrer 

dominância ou coação entre eles, o que pode pôr em causa a informação obtida bem como a sua 

qualidade (Kitzinger, 1995). Além disso, a informação obtida não pode ser generalizada para fora 

desta população. O tamanho do grupo pode pôr em causa a qualidade da informação obtida porque, 

ou o grupo é demasiado pequeno, existindo pouco dinamismo e obtendo-se menos informação, ou é 

demasiado grande, causando muita entropia e limitando a exploração de tópicos (Harrell e Bradley, 

2009; Phellas et al., 2011).     

3.3.1.4 Nominal Group Technique 

A Nominal Group Technique (NGT) é também realizada em grupo, tendo como principais propósitos i) 

identificar os elementos de um problema, ii) identificar e classificar objetivos e prioridades, e iii) 
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envolver indivíduos no processo de tomada de decisão de forma a promover a aceitabilidade da 

decisão tomada (Delp et al., 1977). É um método ainda utilizado para obter informação qualitativa ou 

quantitativa, e para avaliar o grau de consenso sobre uma determinada questão (Jones e Hunter, 

1995). Neste método, a reunião em grupo é estruturada, mediada por um facilitador, que pode ser um 

perito no tópico ou um não perito que seja credível junto dos participantes (Cantrill, 1996). O grupo é 

normalmente composto por 9 a 12 elementos ou, caso seja necessário envolver mais participantes, 

podem-se criar subgrupos (que serão só depois agrupados para a discussão final) (Delp et al., 1977) 

ou terão de se realizar mais reuniões (Potter et al., 2004). Os participantes da NGT irão numa 

primeira fase escrever as suas opiniões sobre o tema em análise, que serão depois registadas pelo 

facilitador, que agrupará opiniões caso as considere semelhantes, que serão depois avaliadas e 

discutidas em grupos. Posteriormente, cada participante terá de classificar (ou ordenar) cada ideia, 

sendo as respostas dos participantes depois sumarizadas e fornecidas aos mesmos. Este feedback 

pode ser providenciado através de ferramentas estatísticas, como a mediana e amplitudes 

interquartis, gráficos, como histogramas, para uma melhor avaliação das respostas dadas pelos 

elementos do grupo, ou ainda através de informação qualitativa sobre as respostas dadas (Cantrill, 

1996). Com base nas opiniões dos participantes, ocorrerá uma discussão em grupo de forma a 

discutir os resultados obtidos, e com base na discussão, classificar novamente as ideias (Jones e 

Hunter, 1995). Este processo pode ser repetido diversas vezes, de forma a atingir um cada vez maior 

grau de consenso entre os elementos do grupo (Keeney et al., 2011). A aplicação da NGT possibilita 

a geração de informação focada e estruturada, o que permite obter mais ideias comparativamente a 

outros métodos (Cantrill, 1996). A preparação da NGT não é muito extensiva, e a sua realização não 

é morosa, comparativamente com outros métodos (Potter et al., 2004). Apesar destes benefícios, a 

NGT é difícil de aplicar em grandes grupos, pode ocorrer dominância ou coação, e o próprio grupo 

selecionado pode não representar adequadamente a diversidade de ideias e perspetivas (Jones e 

Hunter, 1995).  

3.3.1.5 Método de Delphi 

O método de Delphi é um método que permite o estabelecimento de comunicação entre o grupo, e 

determinar o grau de consenso atingido relativamente a um determinado problema/tema (Hsu e 

Sandford, 2007). A principal diferença face ao NGT deve-se à forma como o grupo de participantes 

interage entre si, pois no método de Delphi não estão em contacto uns com os outros, podendo até 

estar em áreas geográficas muito distantes.  

O Método de Delphi realiza-se ao longo de pelo menos 3 rondas (Hempe et al. 2013; Turton et al., 

2010). Na primeira, após a seleção dos participantes, é desenvolvido um questionário com questões 

referentes ao problema, de forma a estabelecer o que se pretende analisar com o estudo (ronda 

exploratória) (Keeney et al., 2011). Com base nas informações providenciadas, é depois construído 

um questionário, que é enviado para os participantes numa segunda ronda, onde estes dão as suas 

respostas de acordo com as suas perspetivas (por exemplo, classificam qualitativamente diferentes 

objetivos de planeamento de acordo com a sua importância). As respostas dos participantes são 

depois sumarizadas e analisadas em termos estatísticos, nomeadamente através da mediana, média, 
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moda ou amplitude interquartil. Posteriormente, na terceira ronda, as informações relativamente às 

respostas de todos os participantes são fornecidas a todos, e face às respostas dos restantes 

participantes, cada um pode alterar as respostas que providenciaram na fase anterior. Com isto, caso 

o objetivo da implementação do método de Delphi seja atingir o consenso entre os intervenientes, 

pode-se avaliar o grau de consenso obtido entre eles relativamente às diferentes questões, e caso se 

considere que o grau de consenso não seja suficiente, pode-se voltar a realizar novas rondas de 

resposta ao questionário (sempre associado a feedback sobre as respostas da ronda anterior à 

atual), até que se alcance o grau de consenso pretendido. 

 A interação entre participantes no Método de Delphi resume-se à visualização do sumário das 

respostas dadas por eles, permitindo desta forma a comunicação em grupo (Boulkedid et al., 2011). 

Esta característica, apesar de não abrir espaço à discussão direta, tem um conjunto de vantagens, 

nomeadamente o fato de conseguir prevenir dominância ou coação entre os participantes, possibilita 

o anonimato e não exige a presença física dos participantes, por assentar na utilização de 

questionários que podem ser enviados por via eletrónica (Jones e Hunter, 1995).  

Por outro lado, o anonimato pode levar a que o participante não se responsabilize pelas respostas 

que providenciou, além de que não previne enviesamentos nas respostas dadas, pois o participante 

pode conformar-se com o grupo (Hsu e Sandford, 2007). Adicionalmente, para além de não existir 

espaço para a discussão, o que afeta a geração e compreensão de ideias (Jones e Hunter, 1995), 

este método não suscita a participação, pelo que podem existir taxas de resposta baixas no estudo, 

em que os participantes podem mesmo abandonar a meio, ou seja, entre rondas consecutivas (Hsu e 

Sandford, 2007). Considera-se ainda que o método de Delphi é um método exigente e moroso, 

devido às sucessivas rondas de questionários necessárias e intervalos de tempo entre elas (Hsu e 

Sandford, 2007), o que por sua vez afeta a motivação e mesmo as respostas providenciadas (Keeney 

et al., 2011). Pode-se ainda referir que o estudo pode ser afetado por enviesamentos nas respostas 

fornecidas, derivados de um feedback mal realizado, que pode afetar os julgamentos obtidos (Hsu e 

Sandford, 2007).  

3.3.1.6 Conferência de decisão 

A conferência de decisão é um método de recolha de informação em grupo, presencial, mediado por 

um facilitador, que somente orienta o processo e os participantes. Trata-se de um método utilizado 

para questões reais que necessitem de resolução, de forma a que os participantes estejam motivados 

e comprometidos com a realização deste procedimento (Phillips, 2006). Para isso é necessário 

explorar numa primeira instância, juntamente com o decisores e outros elementos chave, se a 

realização de uma conferência de decisão poderá contribuir para a problemática em questão. Se 

assim o for, delinea-se os objetivos que se pretendem atingir com a realização da conferência, e 

selecionam-se os participantes, representativos de diversas perspetivas que contribuam para a 

resolução destas questões. Aquando da realização da conferência, é fundamental delinear 

novamente os seus objetivos, desta vez juntamente com os participantes selecionados, de forma a 

promover desde logo sentido de união e propósito em comum entre eles. Posteriormente, deverá 

ocorrer uma discussão das diferentes ideias e perspetivas relativamente à temática em questão. A 
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informação recolhida nesta fase é utilizada para a construção de um modelo que é desenvolvido no 

decorrer da conferência juntamente com os participantes, refletindo assim as informações e 

julgamentos providenciados. Ao longo da formulação do modelo os inputs providenciados são 

discutidos e modificados de acordo com a informação dada pelo grupo assegurando a sua 

transparência  e fomentando o sentido de contribuição do participante. Posteriormente, os resultados 

obtidos são explorados pelos participantes, que comparam os outputs do modelo com as suas 

perspetivas, gerando novas contribuições/informações e, porventura, alterações ao modelo. Pode-se 

ainda realizar análises de sensibilidade para demonstrar como os resultados são afetados pela 

imprecisão ou diferenças de opinião. Por fim, o facilitador realiza um relatório da conferência, e pode-

se ainda efetuar uma curta reunião, para resolver questões ainda em aberto (Phillips, 2006).  

Assim, a realização de conferências de decisão permite obter informação sobre uma determinada 

temática que necessita de resolução, permitindo compreender  o tema em questão, avaliar e delinear 

soluções e priorizar projetos. Contudo, existem algumas limitações, nomeadamente, no caso de 

problemas significativamente complexos, os quais normalmente exigem combinar conferências de 

decisão com uma série de entrevistas e workshops, culminando numa conferência final (Phillips, 

2006). Por outro lado, as conferências de decisão são morosas e dependem demasiado de 

julgamentos subjetivos, sendo que se deviam basear mais em dados quantitativos (Parnell et al., 

2013).  

3.3.2 Aplicações de Métodos de Recolha de Informação na Saúde 

Importa explorar como os métodos referidos têm sido aplicados no contexto da saúde, em particular, 

que métodos têm sido utilizados para a recolha de informação útil com vista ao apoio do 

planeamento, quando se revela necessário considerar múltiplos objetivos. Para isso, construiu-se a 

Tabela 3, que apresenta estudos com a aplicação dos métodos anteriormente referidos e as suas 

principais características: informação quantitativa ou qualitativa, identificação de objetivos, 

determinação de pesos associados aos objetivos, e aplicação no setor dos CCI. 

Como se pode constatar, existe um conjunto de estudos focados na recolha de informação qualitativa 

tendo em vista a identificação dos objetivos de planeamento. Vários estudos propõem também a 

recolha de informação quantitativa mas a qualitativa é bastante mais predominante. Por isso, a 

recolha de informação quantitativa não é o foco da dissertação. Neste contexto, é essencial que, após 

recolhida a informação qualitativa junto dos vários stakeholders, a mesma seja tratada tendo em vista 

a quantificação da importância de cada objetivo. Diferentes métodos existem para esse propósito, 

conforme se explora na secção 3.4. 
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Tabela 3 - Estudos onde foram aplicados diferentes Métodos de Recolha de Informação junto de stakeholders 

e/ou peritos, tendo em vista apoiar o planeamento no setor da saúde, e mais especificamente nos CCI 

Método de 
Recolha 

Estudos 
Recolha de 
informação 
qualitativa 

Recolha de 
informação 
quantitativa 

Identificação 
de Objetivos 

Determinação 
de Pesos 

Aplicação 
no setor 
dos CCI 

Questionários 

Bailey e 
Simeonsson, 

1988 

     

Lau et al., 
2009 

     

Entrevistas 

Begun et al, 
2005 

     

Kapiriri e 
Martin, 2006 

     

Focus Group 

Corner et al., 
2007 

     

Australian 
Commission 

on Safety 
and Quality 

in Health 
Care, 2014 

     

NGT 

Elliot e 
Shewchuk, 

2002 

     

Dewar et al., 
2003 

     

Van 
Teijlingen et 

al., 2006 

     

Corner et al., 
2007 

     

Tuffrey-
Wijne et al, 

2007 

     

Método de 
Delphi 

Campbell et 
al., 2004 

     

Van 
Teijlingen et 

al., 2006 

     

Turton et al., 
2010 

     

Hempe et 
al., 2013 

     

O’Leary, 
2014 

     

Rodrigues et 
al., 2014 

     

van der 
Steen et al., 

2014 

     

Conferência de 
Decisão 

Nutt et al., 
2010 

     

Rodrigues et 
al., 2011 

     

Reddy et al., 
2014 

     

Rodrigues et 
al., 2014 
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3.4 Métodos para Determinação de importâncias relativas de objetivos 

Neste subcapítulo é explorado que métodos se podem aplicar para traduzir a informação qualitativa 

recolhida em dados quantitativos que refletem as importâncias relativas dos objetivos do 

planeamento. Em particular, são analisados métodos que permitem a obtenção de pesos, que são 

valores numéricos que refletem a importância atribuída a cada objetivo.    

Apesar de não ser o foco da dissertação importa salientar um conjunto de métodos de obtenção de 

pesos baseado em informação quantitativa: 

 Direct Rating, em que se pede ao participante que indique numericamente a importância de 

um determinado objetivo (Yoe, 2002); 

 Fixed Point Scoring, assente na distribuição de um número de pontos (normalmente 100) 

pelos diferentes objetivos (Yoe, 2002); 

 Ordenação de objetivos em termos da sua importância, sendo cada posição convertida num 

valor numérico (Yoe, 2002); 

 Utilização de um eixo gráfico para colocar cada objetivo na posição considerada mais 

adequada (Yoe, 2002); 

 Swing Method, em que é necessário primeiro estabelecer níveis de referência (um superior e 

outro inferior) para cada objetivo considerado, para posteriormente pedir-se aos participantes, 

que ao considerarem o cenário onde todos os objetivos se encontram no nível de referência 

inferior, identifiquem qual seria o objetivo que pretendem que transite para o nível de 

referência superior, sendo atribuído a esse objetivo o valor de 100. Seguidamente, realiza-se 

este mesmo processo para os restantes objetivos, sendo estes quantificados relativamente 

ao primeiro objetivo, que foi considerado o mais importante (Riabacke et al., 2012; Weber e 

Borcherding, 1993); 

 Trade-off Method, onde os pesos são calculados a partir do nível de indiferença entre pares 

de objetivos, determinado pela comparação entre duas alternativas onde, numa um dos 

objetivos se encontra no nível superior e outro objetivo no nível inferior, e vice-versa 

(Riabacke et al., 2012; Weber e Borcherding, 1993); 

 Analytic Hierarchy Process, que assenta na construção de matrizes, onde se compara 

quantitativamente os objetivos entre eles, de acordo com uma escala definida (Saaty, 1980); 

 Discrete Choice Experiment, que se baseia num questionário em que se compara choice 

sets, isto é, diferentes combinações de níveis associados aos objetivos (Baltusen e Niessen, 

2006; Ryan et al., 2012).   

Para a determinação de pesos através de informação qualitativa, o foco desta dissertação, importa 

explorar o método Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique 

(MACBETH) (Bana e Costa et al., 2012b). É um método mais simples para os participantes, 

nomeadamente em contextos de menor educação ou compreensão quantitativa, em que os 

julgamentos qualitativos são utilizados para gerar os pesos associados aos critérios definidos (que 
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representam objetivos ou fatores respeitantes ao tema, por exemplo, objetivos do planeamento, 

permitindo assim uma análise da importância relativa entre critérios.  

Uma vez identificados os objetivos relevantes para o estudo (critérios), é necessário, em primeiro 

lugar, estabelecer os níveis de referência, superior e inferior, para cada objetivo (pode-se utilizar os 

níveis Melhor e Pior, Bom e Neutro, Meta e Status Quo). Para isso é fundamental definir os 

descritores que permitem avaliar e quantificar a performance do objetivo. Seguidamente, pede-se aos 

stakeholders que, ao considerarem o cenário onde todos os objetivos se encontram no nível de 

referência inferior, identifiquem qual seria o objetivo que pretendem que transite para o nível de 

referência superior. Posteriormente, realiza-se este mesmo processo para os restantes objetivos, 

estabelecendo a sua ordem. Após esta ordenação, avalia-se o nível de atratividade da passagem 

entre níveis, para cada objetivo, segundo 7 categorias: indiferença/nulo, muito fraco, fraco, moderado, 

forte, muito forte e extremo. Posteriormente, avalia-se a atratividade da passagem de um 

determinado objetivo comparativamente com os outros objetivos, possibilitando finalmente a 

determinação dos pesos dos critérios definidos. É relevante referir que este método pretende avaliar 

a importância da passagem do nível inferior para o superior em cada objetivo, e não a importância do 

objetivo em si (avaliar a importância do critério em si trata-se de um erro crítico (Bana e Costa et al., 

2012b)). A implementação deste método, que pode ser efetuada através do software M-MACBETH 

(Bana e Costa et al., 2012b), que permite verificar e identificar inconsistências nos julgamentos 

fornecidos, providenciando mesmo sugestões para a sua correção, e possibilitar a agregação dos 

níveis de atratividade (por exemplo o participante pode utilizar o julgamento moderado-forte caso 

esteja indeciso entre os dois) o que facilita o julgamento do participante e mesmo o compromisso no 

seio do grupo. Importa ainda destacar que com o M-MACBETH pode-se validar os pesos obtidos, ao 

dar a possibilidade de ajustar os valores (dentro de limites) (Bana e Costa et al., 2012b). A principal 

desvantagem deste método é o facto de ser moroso, o que limita o número de objetivos a avaliar, por 

sobrecarregar os participantes (Roszkwoska, 2014).  

Em termos da sua aplicação no setor da saúde, importa salientar o estudo de Pinheiro et al. (2008), 

em que o MACBETH serviu como suporte ao diagnóstico de Alzheimer, o estudo de Cox et al. (2013) 

para a avaliação de doenças infeciosas emergentes com as alterações climáticas de forma a poder 

priorizar as tomadas de decisões relativamente a estas doenças, e ainda o estudo de Santos et al. 

(2012), em que se pretendeu priorizar a incorporação de equipamentos médicos. Pode-se ainda 

referir o estudo de Costa et al. (2012a) para a avaliação do desempenho de um programa de 

manutenção preventiva num hospital em Espanha e sucessiva identificação de deficiências e 

correções para a melhoria contínua deste programa, assim como o estudo Rodrigues et al. (2014), 

em que o MACBETH foi aplicado juntamente com conferências de decisão e um método de Delphi, 

para a construção de índices de saúde que avaliem a saúde da população, os quais servem como 

informação para o planeamento de serviços de saúde, permitindo a quantificação dos pesos 

associados aos critérios definidos como relevantes para o contexto da saúde da população.      

Pode-se assim constatar como a informação qualitativa recolhida juntamente com um grupo de 

stakeholders pode ser convertida em pesos, de forma a refletir as importâncias relativas dos 
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diferentes objetivos associados ao planeamento, sendo o MACBETH um método de relevância para 

esse propósito.  

3.5 Conclusões da Revisão Bibliográfica 

Com base na Revisão Bibliográfica e com o intuito de recolher informação junto de stakeholders 

selecionados, o método que se considera mais adequado, dentro dos métodos explorados, é o 

método de Delphi, dado que: 

 Não exige a presença física dos stakeholders, uma vez que reuni-los no mesmo espaço não 

é exequível, superando assim as limitações geográficas dos participantes; 

 Representa uma ferramenta de comunicação de um grupo com o qual se pode obter 

informação sobre os objetivos do planeamento e a sua importância relativa.  

Importa denotar que este método será uma ferramenta para obter informação e não para atingir o 

consenso, dado que esta dissertação pretende analisar a diversidade de perspetivas existentes entre 

os stakeholders. 

De forma a determinar a importância relativa dos objetivos do planeamento para cada stakeholder 

envolvido no estudo, há que selecionar o método de determinação de importâncias relativas a 

integrar no método de Delphi. Devido ao facto da população de stakeholders ser diversa, com 

diferentes formações e perspetivas, o método mais apropriado a utilizar é o MACBETH, dado que 

assenta em julgamentos qualitativos, o que facilita aos participantes fornecer estes julgamentos.  

Obtidas as importâncias relativas, sob a forma de pesos numéricos, estas vão ser integradas num 

modelo de programação matemática, multiobjectivo, de apoio ao planeamento da Rede na região 

LVT, adaptado do estudo Cardoso et al. (2016), com o intuito de analisar o impacto que as diferentes 

perspetivas dos stakeholders possuem e de como estas podem contribuir para uma melhor RNCCI.  

Outros métodos de recolha de informação, como a conferência de decisão, NGT e o Focus Group, 

poderiam ser aplicados, mas necessitam dos participantes no mesmo espaço físico e podem ser 

bastante morosos, nomeadamente a conferência de decisão.  

Por outro lado, sendo o propósito da dissertação obter os objetivos do planeamento e determinar a 

sua importância relativa junto dos stakeholders, o que já por si exige tempo e a participação de 

elementos, a aplicação da Análise de Stakeholders foi considerada inviável, a qual poderá ser 

remetida para trabalho futuro. Esta Análise teria envolvido a aplicação de diferentes metodologias 

nomeadamente: Power Interest Grid, para determinação do poder e interesse dos stakeholders como 

players de Redes de CCI; Q Methodology e Repertory Grid para analisar as diferentes objetivos do 

planeamento e a sua correlação entre stakeholders; Concept Mapping Concept Mapping que permite 

averiguar a diversidade de objetivos do planeamento e ainda observar a importância que estes 

detêm, sendo que este método já foi aplicado no contexto dos CCI em pelo menos 4 estudos, como 

se observou anteriormente em 3.2.5, na Tabela 2.  
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Esta dissertação tem como contributos principais, face à literatura estudada: 

 O estudo da diversidade de objetivos existentes e das suas importâncias relativas entre 

stakeholders no contexto do planeamento de CCI; 

 A realização de um método de Delphi para obter os objetivos do planeamento e determinar 

as suas importâncias relativas, através da integração da metodologia MACBETH, no 

contexto da saúde e principalmente dos CCI; 

 A integração de julgamentos de stakeholders, relativamente aos objetivos e suas 

importâncias relativas, no modelo de programação matemático de apoio ao planeamento de 

CCI; 

 A análise do impacto da diversidade de perspetivas de stakeholders na prestação de 

cuidados de saúde, mais especificamente CCI. 
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4. Metodologia 

4.1 Descrição Global da Metodologia 

Neste capítulo realiza-se uma descrição aprofundada da metodologia seguida nesta dissertação, 

nomeadamente o procedimento para o desenvolvimento do método de Delphi. No esquema em 

baixo, pode-se observar claramente as diferentes etapas da Metodologia a cumprir, sendo cada uma 

explorada em detalhe neste capítulo.  

 

Figura 1 - Metodologia seguida na dissertação, em que a verde se encontram delimitadas as fases onde o 

Método de Delphi é aplicado junto dos participantes do estudo 

4.2 Descrição Detalhada da Metodologia 

No restante capítulo, é explorada cada fase da Metodologia realizada, descrevendo o objetivo de 

cada uma, como se procedeu à sua realização e que instrumentos foram utilizados para se poder 

aplicar a metodologia delineada. 

Fase 7: Análise do impacto das diferentes perspetivas no planeamento da Rede de CCI 

Integração dos pesos obtidos na Fase 6 no modelo de planeamento baseado em modelos de programação 
matemática 

Fase 6: Validação de Pesos dos Objetivos Considerados 

Questionário para validação de pesos, construídos no software M-MACBETH com base nos julgamentos obtidos 
nas fases anteriores 

Fase 5: Validação dos julgamentos 

Envio do sumário de respostas recebidas na Fase 4; e questionário para validação dessas respostas 

Fase 4: Recolha de Julgamentos 

Questionário, baseado na metodologia MACBETH, para recolha de  julgamentos junto dos participantes 

Fase 3: Ronda Exploratória    

Questionário para recolha das metas para os objetivos, e identificação de objetivos adicionais 

Fase 2:  Seleção de Objetivos e Níveis de Referência  

Revisão bibliográfica para identificação de objetivos relevantes para o planeamento, e Status Quo associados 

Fase 1: Seleção de participantes a envolver no estudo  

Foco em Stakeholders e peritos com influência no planeamento 

Método de Delphi 
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4.2.1 Fase 1: Seleção de Participantes a envolver no estudo  

Como foi explorado no capítulo da Revisão, esta dissertação pretende recorrer a métodos de Análise 

de Stakeholders, devido ao elevado número de stakeholders envolvidos no sector dos CCI, de forma 

a identificar e priorizar os stakeholders que se pretendiam integrar neste estudo. Com este intuito, 

foram revistos que métodos se podiam implementar nesta dissertação. Contudo, devido a limitações 

relacionadas com o curto espaço de tempo para a aplicação das metodologia e à necessidade de 

envolver vários stakeholders nesta seleção (como se pode verificar pela revisão bibliográfica 

apresentada no Capítulo 3, os métodos de Análise de Stakeholders são participativos), não foi 

possível aplicar métodos para Análise de Stakeholders na dissertação. 

Assim sendo, a identificação dos participantes a envolver neste estudo foi realizada com base 

somente em pesquisa bibliográfica. Dado que este estudo se foca no planeamento de CCI, pretende-

se que os envolvidos tenham influência no planeamento.  

É importante que a população de elementos a incluir neste estudo deva ser heterogénea, de forma a 

estudar melhor a diversidade de perspetivas existentes. Esta heterogeneidade pode ser conseguida 

pela seleção de um grupo de stakeholders multidisciplinar, como elementos da Coordenação da Rede 

a diversos níveis.  

Resumidamente, os critérios de inclusão para a seleção de participantes são: 

 Envolvidos ou previamente envolvidos no planeamento de Redes de CCI ao nível nacional, 

regional (elementos das diferentes regiões) e local; 

 Envolvidos na realização de trabalhos académicos ou científicos, relatórios sobre Redes de 

CCI.  

Com a população selecionada, convida-se estes indivíduos para integrarem o estudo, através de um 

e-mail de convite, que informa também sobre como o estudo vai decorrer. Os participantes não terão 

conhecimento de quem participa e das suas respostas, para evitar dominância e dar espaço ao 

participante para este poder alterar os seus julgamentos e/ou para não se conformar com os 

julgamentos dos restantes participantes. De forma a evitar despender tempo, este e-mail convite será 

enviado juntamente com o e-mail contendo a primeira fase do método de Delphi. 

4.2.2 Fase 2: Seleção de Objetivos e Níveis de Referência  

Após o estabelecimento da população participante neste estudo, o passo seguinte envolve a 

definição dos objetivos de planeamento no sector dos CCI. Para além disso, e como consequência do 

método empregue tendo em vista a quantificação da importância relativa (i.e., pesos) atribuída aos 

vários objetivos de planeamento – metodologia MACBETH –, a qual requer a identificação de dois 

níveis de referência por cada objetivo, é necessário a determinação desses níveis de referência. 

Estes níveis de referência vão ajudar a que o julgamento providenciado pelos participantes em fases 

seguintes do estudo seja fundamentado e não arbitrário. A definição destes níveis serve assim 

somente como base para a elicitação dos julgamentos por parte dos participantes tendo em vista a 

determinação dos pesos a atribuir aos vários objetivos (designados de critérios na literatura da área 
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de análise de decisão). Os níveis de referência que são utilizados são o Status Quo e a Meta, dado 

que facilitam a definição destes níveis por parte dos participantes, pois o Status Quo representa o 

estado atual associado a um determinado objetivo e a Meta o nível que se pretende atingir, definido 

neste estudo, em 2020. Os níveis Bom e Neutro não foram considerados, pois a sua definição 

poderia ser mais complicada para os participantes, nomeadamente para o nível Neutro.  

Assim sendo, esta fase tem o propósito de definir os objetivos do planeamento a estudar, e 

estabelecer os Status Quo (as Metas serão obtidas na fase seguinte). O ponto de partida para esta 

fase deve ser uma pesquisa bibliográfica, de forma a obter um conjunto prévio de objetivos que 

podem ser considerados. Esta pesquisa bibliográfica é essencial para mitigar o efeito de saturação e 

possível abandono dos participantes, sendo este cansaço e abandono um possível problema caso 

seja exigida demasiada informação aos participantes. Os resultados desta pesquisa encontram-se 

resumidos na Tabela em baixo.  

Tabela 4 - Objetivos do planeamento relevantes no setor dos CCI: descrição sucinta, descritor definido 

Objetivo do Planeamento Descrição do Objetivo Descritor definido 

Maximização da Equidade de 
Acesso 

Assegurar a prestação de 
cuidados o mais próximo possível 
dos doentes, e ao maior número 

de doentes possível 

Tempo de transporte do doente 
desde o domicílio até ao serviço 

Maximização da Equidade 
Geográfica 

Garantir o melhor nível de 
prestação de cuidados na região 
geográfica com a pior prestação 

Percentagem de doentes 
pertencentes à região com pior 
prestação com necessidade de 

cuidados satisfeita 

Maximização da Equidade 
Socioeconómica 

Assegurar o melhor nível de 
prestação possível à população 

mais carenciada (i.e., com baixos 
rendimentos) 

Percentagem dos doentes mais 
carenciados e com necessidades 

satisfeita 

Maximização da Equidade de 
Utilização 

Garantir o melhor nível de serviço 
possível nos serviços de CCI com 
pior prestação. Assegura que não 

existirá nenhum serviço sem 
prestação 

Percentagem de doentes com 
necessidades satisfeitas no 

serviço de CCI com pior nível de 
prestação 

Minimização de Custos 
Assegurar o melhor nível de 

prestação de CCI ao menor custo 
possível 

Custo médio anual de um doente 

Maximização de Ganhos em 
Saúde 

Garantir que a prestação de CCI 
resulta nas maiores melhorias de 

saúde possível 

Distribuição da prestação de CCI 
pelas diferentes tipologias de CCI 

Maximização de Ganhos em Bem-
estar 

Assegurar que a prestação de 
CCI resulta em maiores melhorias 

em termos de bem-estar, quer 
físico como social 

Distribuição da prestação de CCI 
pelas diferentes tipologias de CCI 

 

Os objetivos relativos às Equidades de Acesso (EA), Equidade Geográfica (EG), Equidade 

Socioeconómica (ES) e Equidade de Utilização (EU) foram baseados no estudo Cardoso et al. 

(2016). A minimização de custos foi selecionada devido ao contexto atualmente vivido em muitos 

países Europeus, em que os recursos financeiros são limitados, pelo que minimizar os custos 

incorridos com a prestação de cuidados de saúde é um objetivo com elevada prioridade. 

Adicionalmente, dado se tratar da prestação de cuidados de saúde, o planeamento da oferta de CCI 

deve assegurar também que os serviços prestados resultem em Ganhos em Saúde (GS) para a 

população (Cardoso et al. 2015; Kruk e Freedman, 2008), sendo essa a razão da sua existência. E no 
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contexto dos CCI, dado estes cuidados serem direcionados a doentes com incapacidades, não 

importa somente que estes melhorem a sua saúde, mas também que tenham significativos Ganhos 

em Bem-estar (GBE) (Flynn et al., 2015). Assim sendo, é importante considerar para este estudo o 

objetivo de maximizar os GS e GBE.   

Relativamente aos objetivos de maximização de ganhos de GS e GBE, é importante fazer algumas 

considerações. A maximização dos GS pretende, como referido na Tabela 4, assegurar que a 

prestação de CCI resulta nos maiores GS possível. Estes ganhos são normalmente avaliados por 

Quality Adjusted Life Years (QALYs), os quais englobam numa só medida informação sobre a 

quantidade e qualidade dos anos de vida ganhos com a prestação de cuidados de saúde, neste caso, 

de CCI (Drummonnd et al., 2005). Quanto maior os QALYs, maiores são os anos de vida, com 

qualidade, ganhos com os serviços de CCI. Pretende-se que o participante, caso considere o objetivo 

dos GS relevante para o planeamento, indique a distribuição da prestação de CCI pelas várias 

tipologias, que se pretende alcançar até 2020, com base nos QALYs que caracterizam cada tipologia. 

O participante avalia assim como as tipologias de CCI devem ser distribuídas de forma a obter 

maiores GS. Relativamente aos GBE, este objetivo é semelhante aos GS, sendo que neste caso é 

avaliado através do ICECAP-A, que quantifica a capacidade adquirida pelos doentes (Al-Janabi et al., 

2013), neste contexto, após receberem CCI. Quanto maior a pontuação de ICECAP-A, maior é o 

bem-estar do paciente derivado dos cuidados prestados. Pretende-se, tal como nos GS, que o 

participante indique a distribuição da prestação de CCI pelas várias tipologias, a alcançar em 2020, 

com base nos scores de ICECAP-A apresentados por cada tipologia. 

4.2.3 Método de Delphi 

O Método de Delphi vai decorrer ao longo de três fases: 

 Ronda exploratória, onde ocorre a validação dos Objetivos e Identificação de novos objetivos, 

estabelecendo as suas Metas; 

 Recolha de julgamentos, junto dos participantes; 

 Validação de julgamentos, onde os participantes, com base no sumário disponibilizado com 

as respostas do grupo, podem alterar os seus julgamentos. 

Ao longo da realização de todas as fases do Método de Delphi, os questionários foram construídos 

através de uma plataforma online, designada por Qualtrics. Esta foi o meio selecionado, pois trata-se 

de uma plataforma gratuita, que possui diversos tipos de questões (por exemplo, questões de escolha 

múltipla, questões de ordenação), permite a colocação de imagens e possibilita a presença de uma 

barra de progresso nos questionários (indica quanto falta para completar o questionário). Foram 

encontradas outras plataformas que poderiam ser utilizadas, mas possuíam limites de perguntas (no 

caso do Survey Monkey) ou não eram facilmente personalizadas para o propósito requerido, 

nomeadamente o QuestionPro (por exemplo, não permite integrar as respostas em questões 

anteriores, em perguntas posteriores).    
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4.2.3.1 Fase 3: Ronda Exploratória  

Com a obtenção dos objetivos e Status Quo associados, pode-se então iniciar o Método de Delphi, 

através de um primeiro questionário desenvolvido para validar os objetivos recolhidos, determinar as 

Metas (a atingir em 2020) para esses objetivos e verificar se existem mais objetivos considerados 

relevantes para o planeamento. Esta fase inclui uma primeira etapa de recolha de informação através 

de um questionário enviado aos participantes, e uma segunda etapa de tratamento da informação 

recolhida (questionário no Anexo C).  

Recolha de informação através de questionário enviado aos participantes 

No questionário é colocado uma descrição do estudo a realizar, com uma pequena introdução à 

temática e com informações sobre as fases do estudo, complementado com um cronograma. 

Após providenciar estas informações ao participante, de forma a este se inteirar melhor com as várias 

etapas do estudo, importa iniciar o questionário em si, ou seja, apresentar as questões para validar os 

objetivos recolhidos anteriormente, obter as Metas a atingir em 2020, e questionar sobre objetivos 

adicionais (e Metas associadas).  

Pode-se observar na Figura 2 um exemplo de uma questão colocada para validar um determinado 

objetivos de equidade (neste caso, EA) e obter a Meta associada – a estrutura das questões 

colocadas para os restantes objetivos de equidade são muito semelhantes. Como se pode verificar, 

após a descrição do objetivo e do pedido para fornecer a Meta, é apresentada uma caixa de texto 

onde o participante coloca uma de duas informações: i) ou coloca o valor que considera como Meta a 

atingir em 2020, ou ii) caso não considere o objetivo relevante, coloca “NR” na caixa de texto. A 

necessidade de colocar “NR”, caso não considere o objetivo relevante, deve-se ao facto de se ter 

definido que o participante não pode avançar para a próxima questão sem responder à questão 

anterior. Caso não se colocasse esta definição, aquando da análise da informação providenciada pelo 

participante, não se saberia se não colocou uma Meta por não considerar o objetivo associado 

relevante ou se simplesmente se esqueceu ou passou inadvertidamente essa questão. 

 

Figura 2 - Exemplo de pergunta para validação de objetivos e recolha da Meta associada ao objetivo de 

maximização da Equidade de Acesso 
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A questão relativa à minimização de Custos difere dos outros objetivos na medida em que nesta é 

apresentado um gráfico com a evolução do custo médio por utente assistido, entre os anos de 2008 e 

2014 (Figura 3). Esta diferença surgiu da necessidade de fundamentar e guiar a resposta dos 

participantes, dado que podem não ter o conhecimento destes custos, e assim pretende-se mitigar a 

arbitrariedade da Meta estabelecida. Os custos médios foram estimados com base na divisão da 

execução financeira global entre 2008 e 2014 (ACSS 2013; ACSS 2015) pelo número de utentes 

assistidos pela RNCCI nos anos de 2008 (UMCCI 2009), 2009, 2010, 2011 (UMCCI 2011), 2012, 

2013 (ACSS 2013) e 2014 (ACSS 2015).  

 

Figura 3 - Custo Médio por utente assistido (€), entre os anos de 2008 e 2014 

Relativamente aos objetivos da maximização dos GS e GBE, a forma como se realiza a questão 

obriga a que em primeiro lugar, seja preciso apresentar os valores de QALYs (para os GS) ou 

ICECAP-A (relativos aos GBE) referentes aos cuidados prestados por cada tipologia, de forma a 

fundamentar o julgamento do participante. Em segundo lugar, dado ser necessário recolher valores 

para cada uma das tipologias, é preciso apresentar 5 caixas de texto onde o participante pode 

colocar, para cada tipologia, o valor de distribuição que considera apropriada na sua perspetiva. Por 

fim, importa salientar que a soma total dos valores colocados pelo participante tem de ser de 100%, 

de forma a que se possa avançar para a próxima pergunta. Para além disso, a utilização do Qualtrics 

permite calcular a soma total dos valores que o participante vai colocando. Assim sendo, a validação 

do objetivo tem de ser feita também de forma diferente, dado que não se pode colocar ‘NR’ caso o 

participante não considere estes objetivos como relevantes, já que é sempre preciso que a soma total 

das distribuições corresponda a 100%. Assim sendo, informa-se o participante que caso não 

considere os objetivos da maximização dos GS ou dos GBE como relevantes, que coloque na 

primeira caixa relativa aos “Cuidados de Convalescença” o valor de 100, para poder então avançar 

para a próxima questão. A Figura 4 demonstra como os participantes colocam os valores referentes à 

distribuição de tipologias relativamente ao objetivo de maximização de GS, sendo a questão colocada 

para os GBE muito semelhante.  
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Figura 4 - Pergunta relativa à validação e obtenção de Metas para a maximização dos Ganhos em Saúde 

Após estas questões, surge outra pergunta para que o participante possa indicar outros objetivos 

relevantes para o planeamento, e as Metas associadas. A questão é aberta, não obrigatória, 

sugerindo-se que o participante responda através de bullet points, para organizar melhor a resposta.  

Por fim, são apresentadas questões para obter informações sobre o participante: endereço eletrónico 

(para que se possa identificar o participante nas respostas), o papel do participante no setor dos CCI, 

a quantidade de anos em que desempenhou ou desempenha esse papel e a região onde realiza ou 

realizou as suas atividades. Associa-se ainda uma pergunta final para confirmar se o participante 

deseja receber feedback sobre as respostas realizadas pelos outros participantes. 

Tratamento da informação recolhida 

A informação recolhida nesta fase tem de ser tratada posteriormente. A um primeiro nível, tem de se 

processar as diferentes Metas estabelecidas pelos participantes. Este tratamento das Metas é 

essencial pois só se pode apresentar uma Meta por objetivo nas fases seguintes do estudo, para que 

todos os participantes fundamentem os julgamentos tendo em contas os mesmos níveis de referência 

por objetivo. Assim, de forma a apresentar os mesmos níveis de referência, podem-se recorrer a 

técnicas estatísticas, como a média, mediana, ou moda (Hsu e Sanford, 2007). Optou-se por recorrer 

à média para calcular a Meta de referência, dado que permite, apesar das suas limitações com 

valores extremos, ter em conta todos valores fornecidos e a sua diversidade (Manikandan, 2011b). 

Por outro lado, a mediana não tem em conta os valores providenciados pelos participantes, pelo que 

um estudo onde se pretende analisar a diversidade de perspetivas não é mais o propício para esta 

técnica, e a moda não é apropriada para uma população tão pequena (Manikandan, 2011a). 

Relativamente a possíveis novos objetivos estabelecidos pelos participantes, é necessário analisá-

los, podendo-se eliminar objetivos redundantes ou agregar similares. Pode-se assim selecionar o 

conjunto de novos objetivos a considerar, e posteriormente tratar, utilizando os métodos estatísticos 

referidos anteriormente, as Metas definidas pelos participantes. Posteriormente, é fundamental obter 

os Status Quo desses objetivos. 

Aquando da seleção dos objetivos a considerar neste estudo, é crítico ter em conta que uma elevada 

quantidade de objetivos pode exigir demasiado ao participante, pelo que se deve limitar a quantidade 
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de objetivos a avaliar no decorrer do método de Delphi. Além disso, a quantidade de objetivos pode 

influenciar a qualidade dos pesos obtidos, isto porque para uma elevada quantidade de objetivos a 

diferença de pesos entre eles pode ser pouco significativa, pois a soma total dos pesos tem de ser 

sempre 100, independentemente do número de objetivos.  

Sendo assim, os resultados obtidos nesta fase permitem a construção do questionário para as 

próximas rondas do Método de Delphi, já que, através da realização de pesquisa bibliográfica e do 

questionário enviado aos participantes, ficam aqui identificados os objetivos a atingir com o 

planeamento de CCI juntamente com os seus níveis de referência, isto é, o Status Quo e as suas 

Metas. 

4.2.3.2 Fase 4: Obtenção de Julgamentos  

Nesta fase tem-se também uma etapa de recolha de respostas por parte dos participantes, tendo-se 

desenvolvido um questionário para o efeito, e uma segunda etapa de tratamento da informação 

recolhida (pode-se visualizar este questionário no Anexo D). 

Recolha de informação através de questionário enviado aos participantes 

Nesta fase é desenvolvido e enviado o questionário para obter os julgamentos dos participantes, 

necessários para conseguir definir a importância relativa que os objetivos têm para cada um dos 

participantes. Como referido anteriormente, este questionário é baseado na metodologia MACBETH, 

o método selecionado para determinar a importância relativa dos objetivos considerados, sob a forma 

de pesos. Assim sendo, este questionário é composto por duas etapas: 

 Etapa 1: Com base nos objetivos considerados e os níveis de referência associados, é 

pedido ao participante que considere que é possível melhorar a prestação de CCI do nível 

atual (Status Quo) para a Meta em apenas um dos objetivos, devendo identificar que objetivo 

selecionaria como sendo aquele que deveria melhorar nessas circunstâncias. Posteriormente, 

repete-se o mesmo processo para os restantes objetivos. Estas questões são colocadas 

tendo em vista ordenar os vários objetivos por grau de importância; 

 Etapa 2: É pedida uma avaliação qualitativa da importância da melhoria de cada objetivo, do 

nível atual para a Meta a atingir em 2020. Esta avaliação qualitativa é realizada recorrendo a 

um dos seguintes julgamentos: Extremo, Muito Forte, Forte, Moderado, Fraco, Muito Fraco ou 

Nulo. Colocou-se ainda a opção ‘Não Sabe’, caso o participante não consiga fornecer um 

julgamento qualitativo. De referir que, normalmente, na aplicação do Método MACBETH 

também se compara qualitativamente pares de objetivos. Contudo, esta comparação 

sobrecarregaria o participante, pelo que se considerou que se pediria somente para avaliar a 

melhoria de cada objetivo, do nível atual para a Meta em 2020. Apesar de os pesos obtidos 

serem menos rigorosos, o benefício de evitar cansaço e o abandono do participante supera 

essa limitação.  
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Recolha de informação: Etapa 1 

Para a realização da primeira etapa, é apresentada a lista de objetivos, sendo que o participante 

ordena-os, selecionando e arrastando para a posição pretendida cada um dos objetivos, de acordo 

com a importância da melhoria do nível atual para a Meta. A resposta a esta questão é fundamentada 

com a apresentação dos níveis de referência para cada objetivo considerado. Para isso, deve-se 

salientar novamente a razão para a utilização do Qualtrics, que permite colocar imagens nas 

questões, e assim apresentar aos participantes os níveis de referência.  

Figura 5 - Apresentação de níveis de referência de cada objetivo considerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Ordenação dos objetivos considerados, de acordo com a importância associada a melhorar cada um 

do seu nível atual para a Meta a atingir 
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Recolha de informação: Etapa 2 

Na segunda etapa, ou seja, na etapa de avaliação qualitativa da melhoria dos objetivos do seu nível 

atual para a Meta em 2020, é apresentada uma tabela em que nas linhas se encontram os objetivos 

considerados, e nas colunas os julgamentos qualitativos. De referir o seguinte: 

 Normalmente, no software M-MACBETH é possível agregar vários julgamentos (por exemplo 

moderado-forte, caso o participante esteja indeciso entre estes dois julgamentos) mas isto 

traria problemas na realização do sumário, devido à quantidade de combinações possíveis de 

julgamentos que existem e de como analisá-las e apresentar aos participantes. Assim sendo, 

no questionário proposto o participante pode somente selecionar uma das categorias;  

 Outro aspeto bastante importante de considerar, é que este questionário é suscetível ao 

aparecimento de inconsistências nos julgamentos dos participantes. Estas inconsistências 

surgem devido ao facto de ao considerar um dado objetivo como mais importante que outro, o 

julgamento correspondente não pode ser mais fraco, tal como um objetivo menos importante 

não pode estar associado a julgamentos mais fortes do que os outros objetivos ordenados 

como mais importantes. Assim sendo, para mitigar o aparecimento de inconsistências, 

colocou-se primeiro uma explicação sucinta de como estas inconsistências surgem, para que 

o participante compreenda como aparecem e assim tentar evitar que seja inconsistente. Além 

disso, definiu-se que a ordem da avaliação qualitativa dos objetivos apresentada reflete a 

ordem estabelecida pelo participante na etapa anterior, de forma a facilitar o julgamento dos 

participantes e a que estes se apercebam mais facilmente se estão a ser inconsistentes. Para 

complementar a explicação, apresenta-se também na Figura 7 um exemplo de julgamentos 

inconsistentes, e consistentes (Figura 8) – na Figura 7 está um exemplo de julgamentos 

inconsistentes, na medida em que o objetivo de maximização da EG é mais importante do 

que o objetivo de ES, tendo no entanto sido atribuída uma maior importância a ES, o que se 

revela inconsistente.  

 

 

 

 

Figura 7 - Exemplo de julgamentos inconsistentes 
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Somente com a plataforma Qualtrics se é capaz de colocar a ordem dos objetivos a avaliar, de 

acordo com a ordem estabelecida por cada participante. Pode-se observar na Figura 9 um exemplo 

da questão desta etapa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Questão para obtenção dos julgamentos para cada objetivo considerado, sendo apresentado neste 

caso dois objetivos, a título de exemplo 

Juntamente com o questionário, é enviado ainda um guia, com a descrição dos objetivos, para que 

em caso de dúvida, o participante possa consultar para clarificar incertezas e as suas dúvidas, e 

assim aumentar a segurança na resposta.  

Tratamento da informação recolhida 

A informação recolhida nesta fase permitiu o cálculo da distribuição de respostas pelos vários 

objetivos e pelos vários julgamentos qualitativos fornecidos para os avaliar. Este tratamento é 

fundamental para a realização do sumário. 

Figura 8 - Exemplo de julgamentos consistentes 
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4.2.3.3 Fase 5: Validação dos Julgamentos 

Tal como em fases anteriores, esta fase tem também uma etapa de recolha de respostas por parte 

dos participantes, através de um questionário desenvolvido para o efeito, e uma segunda etapa de 

tratamento da informação recolhida (questionário no Anexo E). 

Recolha de informação através de questionário enviado aos participantes 

A fase 5 trata-se da realização de uma nova ronda de Delphi, com um questionário semelhante à fase 

anterior, mas nesta ronda é pedido aos participantes que reavaliem os seus julgamentos tendo por 

base as respostas providenciadas por todos os participantes. Para isso, as respostas analisadas e 

tratadas na ronda anterior são transmitidas aos participantes sob a forma de um sumário. 

Normalmente, o sumário recorre a médias e medianas para demonstrar a análise das respostas dos 

participantes (Trevelyan e Robinson, 2015). Contudo neste caso considerou-se que seria melhor, 

dada a diversidade da população e consequentemente dos seus julgamentos, que o sumário reflita 

também essa diversidade. Assim, o sumário apresenta, para cada objetivo considerado, a 

percentagem de respostas para cada julgamento qualitativo, e entre parêntesis o número de 

participantes que selecionaram esses julgamentos. Além disso, o sumário indica a ordenação dos 

objetivos definida pelo participante e ainda os julgamentos qualitativos que ele forneceu na fase 

anterior (a negrito, ver Figura 10), para que o participante relembre o que respondeu e avalie melhor 

e mais rapidamente se pretende alterar as suas respostas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a apresentação do sumário, o participante pode selecionar os julgamentos que pretende alterar, 

selecionando para isso da lista de objetivos exibida, os objetivos cujas respostas pretende alterar 

(Figura 11, onde se seleciona, a titulo de exemplo, a EA para reavaliação). Poder-se-ia pedir ao 

Figura 10 - Exemplo de sumário realizado de acordo com as respostas de 5 participantes na ronda de Delphi 
anterior, em que a negrito está representado as respostas que o participante forneceu na ronda anterior 
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participante que voltasse a realizar todos os julgamentos qualitativos, contudo ele pode só querer 

alterar alguns e iria sobrecarregar o participante, pelo que a opção de alterar somente os objetivos 

selecionados é preferível. Desta forma, são apresentadas a seguir as perguntas relativas somente 

aos objetivos que pretende alterar, onde são novamente apresentados os níveis de referência e a 

seleção dos julgamentos feita na fase anterior (a negrito), para fundamentar a alteração de resposta 

(Figura 12). Após realizar as alterações que pretende, surge uma pergunta aberta para que o 

participante, se assim o entender, possa comentar e justificar as razões por detrás da modificação 

das suas respostas. Caso o participante tenha referido que “não pretende alterar qualquer objetivo”, é 

encaminhado para o final do questionário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Lista de objetivos para seleção dos objetivos a reavaliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12 - Exemplo de questão para a obtenção de julgamento qualitativo, para 
o objetivo que o participante pretende reavaliar 
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É importante referir que neste questionário não se volta a questionar sobre a ordenação dos 

objetivos. A eliminação desta vertente tem o propósito de mitigar o cansaço e possível abandono do 

estudo. Assim, pede-se somente ao participante que altere os julgamentos, sendo que a alteração 

destes julgamentos acaba por poder refletir uma ordenação diferente – por exemplo, se o julgamento 

qualitativo de um objetivo A for modificado para uma categoria mais forte que a categoria referente a 

um objetivo B, que tinha sido inicialmente ordenado como mais importante, isto indica que a 

ordenação inicial tem de ser alterada, e A passa a ser mais importante que B.  

Tratamento da informação recolhida 

Após o envio do questionário integrado com o sumário ao participante, e depois de recebidas as 

alterações nos julgamentos qualitativos, estas são analisadas. Dado que o propósito do método de 

Delphi neste contexto não é atingir o consenso, mas explorar a diversidade de respostas, não é 

necessário a realização de outra ronda de Delphi nem a realização de reuniões presenciais para 

discussão em grupo. Assim sendo, após esta fase, utiliza-se o software M-MACBETH para 

determinar as importâncias relativas dos objetivos, desenvolvendo-se um modelo para cada 

participante. No M-MACBETH introduzem-se os objetivos considerados e depois, na matriz de 

Julgamentos, primeiro define-se a ordenação de objetivos e depois colocam-se os julgamentos 

qualitativos fornecidos. 

Figura 13 - Exemplo de Matriz de julgamentos do M-MACBETH. A coluna delimitada a verde é onde 

se colocam os julgamentos qualitativos do participante   

Após o preenchimento da matriz, obtêm-se os pesos que refletem as preferências e perspetivas dos 

vários participantes. De referir que os objetivos assim obtidos têm associados intervalos de valores 

dentro dos quais cada peso pode variar sem, no entanto, violar o conjunto de julgamentos indicados 

pelos participantes. 

4.2.4 Fase 6: Validação de Pesos dos Objetivos Considerados 

As importâncias relativas (ou pesos) dos objetivos de planeamento foram então determinadas na fase 

anterior. Contudo, os pesos obtidos devem ser ainda validados pelos vários participantes, devendo 

ser dada a possibilidade destes ajustarem os valores dos pesos tendo em vista melhor refletirem a 

sua perspetiva e aumentar a concordância com os pesos obtidos. Esta validação é ainda mais 

importante no contexto deste estudo, dado que nas fases anteriores não se obtiveram julgamentos 

qualitativos que comparem pares de objetivos (pois sobrecarregaria o participante), pelo que a 

validação permite assim que os pesos obtidos sejam mais rigorosos e enquadrados com as 

perspetivas dos participantes.   
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A validação dos pesos é normalmente realizada presencialmente, através de conferências de 

decisão, dado que a realização de um ajuste de um determinado peso, afeta os valores dos outros 

pesos (ver, por exemplo, Rodrigues et al. (2014)). Contudo, no contexto desta dissertação, com a 

dificuldade em reunir no mesmo espaço físico todos os participantes, a validação presencial não é 

possível. Para além disso, e como já referido anteriormente, este estudo tem por objetivo a 

identificação de diferentes perspetivas de diferentes stakeholders e peritos envolvidos no 

planeamento de Redes de CCI, pretendendo-se explorar em que medida essas diferentes perspetivas 

e preocupações têm impacto, ou não, nas decisões de planeamento. Nesse sentido, pretende-se 

obter um conjunto de pesos que reflitam as diferentes preferências dos vários participantes no 

estudo, para que, numa fase posterior, se consiga avaliar como esses diferentes pesos se refletem 

em diferentes decisões de planeamento da Rede, por exemplo, a nível da abertura ou fecho de 

serviços ou até da alocação de doentes aos vários serviços. 

Sendo assim, é necessário que esta validação seja efetuada através de um questionário a enviar aos 

vários participantes. Foram definidas 2 possíveis formas de como se pode proceder a esta validação, 

através do questionário: 

 Apresentação dos pesos associados aos objetivos, em que se coloca o intervalo de valores 

possível (definido pelo software M-MACBETH) para cada objetivo. O participante, tendo em 

conta os intervalos de valores, seleciona os valores que considera mais apropriados, sabendo 

que a soma total tem de ser 100%. Pode-se também colocar um espaço de escrita para que 

os participantes possam comentar, se assim o quiserem, as razões por detrás dos ajustes 

realizados; 

 Apresentação de diferentes histogramas ilustrativos de diferentes combinações dos pesos 

dos objetivos. Um deles é o gráfico que representa os pesos obtidos pelo M-MACBETH, 

enquanto os outros gráficos são variantes – estas variantes caracterizam-se pelo aumento 

dos valores de pesos relativamente aos pesos originais, ou pela sua diminuição - devendo 

estes aumentos e diminuições estar dentro do intervalo de valores dentro dos quais cada 

peso pode variar sem violar os julgamentos atribuídos por cada participante. Dado existirem 

inúmeras combinações possíveis, de forma a não sobrecarregar o participante, poder-se-ia 

apresentar 4 gráficos, havendo ainda uma opção para o caso dos participantes não 

concordarem com nenhumas das opções apresentadas. De seguida, é pedido ao participante 

que comente a razão por detrás da alternativa que selecionou (exceto se não concordar com 

nenhuma das opções). Por fim, pede-se ao participante que descreva o que alteraria na 

distribuição de pesos, caso não tenha concordado com nenhum dos gráficos apresentados ou 

considere que a alternativa selecionada anteriormente não representa integralmente a sua 

perspetiva.  

A primeira forma de realizar a validação é considerada bastante simples e fácil para o participante. 

Contudo, tem uma limitação significativa: é o facto de a alteração de um valor num dado peso, 

modificar depois todos os valores dos restantes pesos e correspondentes limites, pelo que esta 
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alternativa, apesar de no final garantir que o valor da soma total é 100%, não é matematicamente 

correta. Assim sendo, a segunda opção representa a alternativa a implementar. 

O questionário relativo à validação é personalizado a cada participante. Assim, é necessário efetuar 

diferentes histogramas com os pesos obtidos para cada participante, sendo preciso desenvolver 4 

gráficos por participante, tal como referido anteriormente: o primeiro gráfico representa os pesos 

obtidos originalmente (Figura 4, A); o segundo representa o conjunto de pesos obtidos após aumentar 

o peso do objetivo mais importante (B); o terceiro representa o conjunto de pesos obtidos após 

aumentar o peso do segundo objetivo mais importante para o valor máximo possível do seu peso (C); 

e por fim o quarto histograma representa o conjunto de pesos obtidos após aumentar o peso do 

terceiro objetivo mais importante para o valor máximo possível do seu peso (D). Pode-se observar um 

exemplo na Figura em baixo – a verde estão representados os pesos dos objetivos que foram 

aumentados; e a vermelho estão representados os pesos dos objetivos que foram reduzidos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o participante selecionar um dos histogramas apresentados, é dirigido para uma pergunta aberta, 

onde pode comentar as motivações por detrás da sua escolha (a resposta não é obrigatória). Caso o 

participante selecione a opção “nenhuma das anteriores”, é remetido para uma outra pergunta aberta, 

onde é-lhe pedido que descreva o que alteraria na distribuição de pesos. Esta questão é também 

apresentada se tiver selecionado um dos histogramas, mas só depois da questão relativa às razões 

Figura 14 - Exemplo de questionário utilizado para a seleção da distribuição de pesos mais 
enquadrada com a perspetiva do participante 

A B 

D C 
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para a opção que escolheu. Isto porque o participante, apesar de ter concordado com um dos 

histogramas apresentados, este pode não corresponder integralmente à sua opinião, pelo que nessa 

fase é-lhe dada a oportunidade de descrever que distribuição de pesos se enquadraria integralmente 

com a sua perspetiva. Nesta pergunta é facultado o histograma relativo aos pesos obtidos, 

originalmente, com o M-MACBETH, de forma a apoiar e fundamentar a resposta do participante 

(Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a realização da validação dos pesos obtidos, específicos a cada participante, ajustam-se os 

valores dos pesos consoante a preferência dos participantes (ver questionário no Anexo F).  

4.2.5 Fase 7: Análise do Impacto das Diferentes Perspetivas no Planeamento da Rede de CCI  

Nesta fase, os objetivos e pesos recolhidos no método de Delphi são integrados no modelo de 

programação matemática desenvolvido por Cardoso et al. (2016), mais especificamente, na 

formulação da função objetivo.  

Após a aplicação do modelo, pretende-se analisar o impacto que os objetivos e os pesos associados 

vão causar na organização da prestação de CCI. Este impacto reflete-se em termos de: 

 Abertura e fecho de serviços das mais diversas tipologias e alocação de doentes aos vários 

serviços; 

 Desempenho dos objetivos considerados; 

 Grau de cumprimento dos objetivos face às Metas estabelecidas. 

Figura 15 - Questão aberta para descrição da distribuição de pesos que o participante considera 
mais adequada, com base no histograma dos pesos obtidos inicialmente 
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Com o desenvolvimento da Metodologia descrita ao longo deste capítulo, pode-se alcançar os 

resultados pretendidos: são identificados os objetivos de planeamento mais relevantes a ter em conta 

no planeamento de Redes de CCI; são determinadas as suas importâncias junto de um conjunto 

diverso de stakeholders, mapeando-se as diferentes perspetivas de diferentes stakeholders no que se 

refere ao planeamento de CCI; e posteriormente, através da incorporação destes objetivos e 

respetivos pesos na função-objetivo de modelos de planeamento baseados em modelos de 

programação matemática desenvolvidos especificamente para este propósito, é possível analisar 

como diferentes perspetivas e preferências de um grupo variado de stakeholders e peritos 

influenciam, ou não, o planeamento e prestação de CCI. 
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5. Caso de Estudo 

5.1 Resultados 

Nesta secção são apresentados os resultados da aplicação da metodologia proposta tendo em vista 

explorar em que medida as diferentes perspetivas e preferências dos diferentes stakeholders e/ou 

peritos, no setor dos CCI em LVT, se refletem em diferentes decisões de planeamento. Assim sendo, 

são apresentados os resultados obtidos tendo em vista a identificação dos objetivos de política de 

saúde considerados mais relevantes para o planeamento de CCI em LVT, assim como a 

quantificação da sua importância relativa. Posteriormente, explora-se o impacto dessas diferentes 

perspetivas nas decisões de planeamento. 

5.1.1 Fase 1: Seleção de participantes a envolver no estudo 

Na Fase 1, como referido na Metodologia, importa selecionar os stakeholders e/ou peritos a envolver 

no estudo, tendo em conta dois critérios de inclusão: envolvidos ou previamente envolvidos na 

Coordenação da RNCCI (ao nível nacional, regional ou local) e se realizaram trabalhos académicos 

ou científicos relativos à CCI. Assim, foram enviados convites por e-mail a dez participantes, oito dos 

quais concordaram participar no desenvolvimento deste estudo. De forma a proteger a 

confidencialidade dos participantes, os seus nomes nunca serão divulgados ao longo do estudo, 

referindo-se apenas que nesta amostra se encontram: 

 Dois participantes da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) que realizam, há cerca de cinco 

anos, trabalhos relativos à RNCCI, cujas atividades decorrem na região Norte; 

 Um elemento da Coordenação Regional de LVT, atividade que desempenha desde há mais 

de um ano; 

 Dois investigadores da região de LVT, que dedicam o seu trabalho de investigação ao setor 

dos CCI e da RNCCI em particular há mais de 3 anos;  

 Um participante que é Enfermeiro Chefe numa unidade de CCI de LVT;  

 Um participante da região do Alentejo, docente universitário, que realiza diversos trabalhos 

sobre a RNCCI há sete anos; 

 Um participante da região de LVT, que realizou diversos trabalhos sobre a RNCCI ao longo 

de cinco anos de experiência na área. 

É de referir a predominância da região LVT, em termos geográficos, e os poucos participantes 

envolvidos na Coordenação. Contudo, destaca-se uma elevada experiência e conhecimento destes 

participantes nesta área, decorrentes do número significativo de anos ao longo dos quais têm vindo a 

desempenhar as suas atividades no setor dos CCI, e da RNCCI em particular. Salienta-se também 

que os restantes participantes integram estudos e entidades diversas, nomeadamente a ERS, de 

elevada relevância para a RNCCI. 
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5.1.2 Fase 2: Seleção de Objetivos e Níveis de Referência  

Na Fase 2, importa obter os objetivos que serão validados e cujas Metas serão obtidas, na ronda 

exploratória seguinte.  

Os objetivos considerados encontram-se já referidos na secção da Metodologia, mais 

especificamente no capítulo 5.2.2, pelo que importa obter os Status Quos associados a estes 

objetivos. Na Tabela 5, apresentam-se os valores recolhidos de Status Quo (com os estudos onde 

foram revistos), para os objetivos relativos às Equidades e aos Custos.   

Tabela  5 - Status Quos obtidos para os objetivos relativos às Equidades e Custos 

 

Relativamente aos GS e GBE, os valores de QALYs e ICECAP-A por tipologia, Cardoso et al. (2016), 

estão apresentados na Tabela 6, juntamente com o Status Quo associado (o mesmo para os dois 

objetivos). Importa salientar a forma como os Status Quos destes objetivos foram obtidos, em que se 

ao recorreram aos dados publicados pela ACSS (2015) relativamente aos doentes assistidos por 

tipologia, na região de LVT e em 2014. 

Tabela 6 - Obtenção dos níveis de Status Quo dos GS e GBE (o mesmo para os dois), apresentando juntamente 

os valores QALYs (associado a GS) e os valores de ICECAP-A (associado a GBE), para cada tipologia de CCI  

Tipologia Status Quo QALYs por tipologia ICECAP-A por tipologia 

Cuidados de 
Convalescença 

13% 0,57 0,10 

Cuidados de Média 
Duração e Reabilitação 

21% 0,86 0,11 

Cuidados de Longa 
Duração e Manutenção 

19% 0,32 0,20 

Cuidados Paliativos 5% 0,21 0,09 

Cuidados Domiciliários 42% 0,59 0,16 

 

5.1.3 Método de Delphi 

5.1.3.1 Fase 3: Ronda Exploratória 

Nesta fase, pretende-se obter junto dos participantes, não só que objetivos de política de saúde 

consideram relevantes para o planeamento de CCI, mas também as Metas relativas a esses objetivos 

(fundamental para a posterior obtenção de julgamentos qualitativos nas rondas seguintes). Pede-se 

que os participantes avaliem cada um dos objetivos identificados tendo por base a revisão de 

Objetivos Status Quo 

Maximização de EA 27 minutos, relativo a LVT (Cardoso et al., 2016) 

Maximização de EG 
2% da população com necessidades satisfeita, na região 

com pior nível de prestação (Cardoso et al., 2016) 

Maximização de ES 
26% da população, com necessidades e mais 

carenciada, satisfeita (estimado a partir de INE, 2015) 

Maximização de EU 
2% da população com necessidades de um determinado 
serviço de CCI satisfeita, no serviço com pior prestação 

(Cardoso et al., 2016) 

Minimização de Custos 
3.162 € por doente, calculado dividindo a execução 

financeira da RNCCI pelo número de utentes assistidos, 
segundo ACSS 2015 
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literatura efetuada como ponto de partida para o estudo (e cujos principais resultados estão 

sumarizados na secção 6.1.2), pedindo-se assim que identifiquem que outros objetivos deverão ser 

considerados tendo em vista o planeamento de CCI. Nas Tabelas 7 e 8 estão sumarizados os 

resultados obtidos nesta fase. 

Na Tabela 7, observam-se as Metas que os participantes providenciaram, assim como a média 

calculada e a média arredondada, que é a apresentada aos participantes nas rondas seguintes. 

Conforme referido na Metodologia, o tratamento das Metas, com o intuito de apresentar uma Meta 

comum para todos os participantes e para cada objetivo nas rondas seguintes, seria realizado através 

da determinação da média das Metas fornecidas pelos participantes. Relativamente aos objetivos de 

Maximização de GS e de GBE, dado que a Meta se refere à distribuição das 5 tipologias da RNCCI, 

apresenta-se na Tabela 8 apenas a média das respostas dadas por todos os participantes. De referir 

que apenas um participante não considerou a Maximização de GS como relevante, enquanto outro 

não validou a Maximização de GBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Tabela 7- Respostas dos participantes relativas às Metas atribuídas aos objetivos Maximização de 
Equidade de Acesso (EA), Maximização da Equidade Geográfica (EG), Maximização da Equidade 
Socioeconómica (ES), Maximização da Equidade de Utilização (EU) e Minimização de Custos (Custos); 
média aritmética e média arredondada das Metas; e Status Quo de cada objetivo. As células com “X” 
indicam que o participante não considerou o objetivo em causa relevante. 

 

Tabela 8 - Status Quo e a média aritmética para as Metas obtidas para a distribuição da prestação de 
CCI pelos Cuidados de Convalescença (CC), Cuidados de Média Duração e Reabilitação (CMDR), 
Cuidados de Longa Duração e Manutenção (CLDM), Cuidados Paliativos (CP) e Cuidados Domiciliários 
(CD), tendo em vista a determinação dos objetivos de Maximização de Ganhos em Saúde e 
Maximização de Ganhos em Bem-estar. O Status Quo é o mesmo para os dois objetivos. 
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Pode-se observar, nomeadamente na Tabela 7, a elevada diversidade de valores que os 

participantes forneceram como Metas para os objetivos definidos para este estudo, enaltecendo a 

diversidade de perspetivas inerentes ao planeamento de CCI. A Tabela 7 demonstra ainda que todos 

os objetivos foram considerados relevantes pelos participantes, não existindo nenhum em que não se 

tenham estabelecido Metas - somente três e dois participantes não validaram a EA e os Custos, 

respetivamente.  

Relativamente às médias determinadas para cada objetivo, constata-se um considerável aumento 

das Metas comparativamente com os Status Quo que caracterizam os objetivos de EG, ES e EU. 

Face a Status Quo de 2%, 26% e 2%, respetivamente, os participantes estabeleceram as Metas em 

59%, 60% e 54%. É importante referir que foram os participantes da ERS, da Coordenação Regional 

e do participante envolvido no desenvolvimento de estudos no setor da RNCCI (participantes 1, 2, 5 e 

8) os que definiram as Metas mais elevadas. A Meta da EA não sofreu alteração significativa, sendo 

25 minutos, comparativamente ao Status Quo, de 27 minutos.  

Já para o objetivo dos Custos, pretende-se atingir, em 2020, o custo médio por utente assistido de 

2.735€, o que representa uma diminuição de cerca de 400€ face ao nível atual (o Status Quo é de 

3.162€), o que representaria uma significativa poupança financeira à RNCCI. Se se considerar que 

em 2014 (ACSS, 2015) foram assistidos 45.768 utentes, os custos com a prestação de CCI 

diminuiriam em cerca de dezoito milhões de euros, o que é um montante considerável.  

Relativamente aos GS, observa-se na Tabela 8 o aumento do nível de prestação relativa dos 

Cuidados de Convalescença, Cuidados Paliativos e Cuidados Domiciliários, sendo de realçar o 

aumento dos Cuidados Paliativos, dado que estes apresentam os menores valores de QALYs entre 

todas as tipologias. Já para os Cuidados de Média Duração, apesar de possuírem maior valor de 

QALYs, o seu nível de prestação relativa mantém-se nos 21%.  

Para os GBE constata-se, tal como nos GS, a necessidade de aumentar, face ao Status Quo, o nível 

de prestação relativa para os Cuidados Domiciliários e Paliativos, sendo que os Cuidados Paliativos 

apresentam também os valores de ICECAP-A mais baixos. Os Cuidados De Longa Duração possuem 

os maiores valores de ICECAP-A, mas constata-se que os níveis de prestação relativa definidos 

como Meta diminuem (18% face ao Status Quo de 19%).  

Com o estabelecimento destas Metas pode-se deduzir a importância significativa dos Cuidados 

Domiciliários e dos Cuidados Paliativos para os participantes, dado que se pretende, em 2020, o 

aumento do nível de prestação relativa destas tipologias relativamente aos restantes serviços. Em 

particular, no caso dos Cuidados Paliativos, os GS e GBE medidos pelos QALYs e ICECAP-A são os 

valores mais baixos de entre todas as tipologias, o que enaltece ainda mais a relevância destes 

cuidados.           

Como indicado na Metodologia, no questionário inquiriu-se ainda se existiam outros objetivos que os 

participantes considerem relevantes para o planeamento de CCI. Com esta questão recolheram-se os 

seguintes objetivos, que podem representar temas de interesse para trabalhos futuros: 
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 Aumento de recursos disponibilizados para a RNCCI, nomeadamente número de camas no 

internamento e de lugares de ECCI; 

 Promoção de Unidades de Dia e Promoção de Autonomia; 

 Articulação com lares de idosos e unidades de CSP; 

 Fomentação de Formação Pós-graduada em CCI; 

 Criação de incentivos à sinalização com especificação às ECCI. 

5.1.3.2 Fase 4: Obtenção de Julgamentos    

Nesta fase, pretende-se que os participantes, numa primeira instância, ordenem os objetivos de 

acordo com a importância da passagem do nível atual para a Meta a atingir em 2020 (apresentadas 

nas Tabelas 7 e 8). As ordenações efetuadas pelos participantes encontram-se abaixo na Tabela 9, 

salientando-se que nesta fase o número de participantes foi de seis. 

 

A Tabela acima apresentada salienta, mais uma vez, a diversidade de perspetivas inerente à 

população relacionada com o planeamento de CCI. Não se observa nenhuma ordenação igual entre 

os participantes.  

Desta variedade de ordenações podem-se retirar algumas considerações: 

 De forma geral, os GS e Custos predominam em posições superiores, enquanto ES e EU 

ocupam posições de menor importância. É importante referir que os GS apresentam, 

geralmente (exceção para o participante 5), posições superiores às posições dos Custos, o 

que indica que a melhoria do nível atual para a Meta dos GS é mais importante que a 

melhoria relativa aos Custos; 

 Relativamente aos objetivos da EA e dos GBE, verifica-se que estes objetivos são os que 

ocupam posições mais variadas/díspares entre os participantes. Como se pode ver, os GBE 

ocupam a segunda posição em três respostas (3, 5 e 6), enquanto em duas respostas este 

objetivo encontra-se na última posição (respostas 2 e 4). Já a EA, em duas respostas 

apresenta-se na primeira posição (para os participantes 1 e 2), mas depois na resposta 6 foi 

colocada na última posição; 

Tabela 9 - Ordenações efetuadas do mais importante (Posição 1) para o menos importante (Posição 7), para os 
objetivos: Maximização de Equidade de Acesso (EA), Maximização da Equidade Geográfica (EG), Maximização 
da Equidade Socioeconómica (ES), Maximização da Equidade de Utilização (EU), Minimização de Custos 
(C),Maximização de Ganhos em Saúde (GS) e Maximização em Bem-estar (GBE). 
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 Por fim para a EG, pode-se afirmar que se trata de um objetivo que tende a não se encontrar 

em posições extremas; 

 Pode-se ainda verificar que são os participantes 1 e 2, pertencentes à ERS e que 

desenvolvem as suas atividades na região Norte, que mais valorizam os objetivos referentes 

às Equidades (à exceção da EU), e são os que colocam os objetivos referentes aos GS e 

GBE em posições menores, comparativamente com os outros participantes.   

Após a ordenação dos objetivos, requeria-se aos participantes que julgassem qualitativamente a 

importância relativa da passagem de cada objetivo do nível atual para a Meta correspondente. Na 

Tabela 10, pode-se verificar a percentagem e número total (entre parêntesis) de participantes que 

selecionou, para cada objetivo, um determinado julgamento qualitativo. É fundamental referir que 

nenhum participante foi inconsistente nos julgamentos qualitativos que realizou, ou seja, os 

julgamentos que estabeleceram foram consistentes com a ordenação que efetuaram anteriormente. 

 

 

Uma das primeiras considerações que se podem retirar da Tabela 10 é que nenhum objetivo foi 

avaliado numa categoria mais baixa que Fraco, o que demonstra a relevância que estes objetivos 

possuem para os participantes. No entanto, pode-se verificar, e no seguimento das observações 

efetuadas na parte da ordenação, que os objetivos de maximização dos GS e minimização dos 

Custos são avaliados mais fortemente do que os outros objetivos, especialmente os GS que não tem 

nenhum julgamento abaixo do Forte.  

Já os objetivos da ES e EU são avaliados mais fracamente, tendo vários participantes utilizado as 

categorias de Moderado e Fraco para julgar a melhoria do nível atual para a Meta. Contudo, neste 

caso, constata-se que a EU teve mais participantes a julgar as suas melhorias do nível de Status Quo 

para a Meta como sendo mais fortes do que o verificado para a ES – dois participantes utilizaram a 

categoria de Extremo para avaliar EU, enquanto só um utilizou a categoria de Extremo em ES.  

Para além disto, esta Tabela salienta mais uma vez a diversidade de perspetivas relativamente ao 

objetivo dos GBE, em que apresenta julgamentos Extremos e Muito Forte mas também apresenta 

Tabela 10 - Percentagem e número total (entre parêntesis) de participantes que, para cada objetivo, selecionou 
um determinado julgamento. Os objetivos são: Maximização de Equidade de Acesso (EA), Maximização da 
Equidade Geográfica (EG), Maximização da Equidade Socioeconómica (ES), Maximização da Equidade de 
Utilização (EU), Minimização de Custos (Custos), Maximização de Ganhos em Saúde (GS) e Maximização de 
Ganhos em Bem-estar (GBE). 
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Moderado e Fraco. Neste caso, pode-se verificar que a EA não é tão divergente para os participantes 

como os GBE, dado que não realizam nenhum julgamento abaixo da categoria Moderada e há menos 

participantes a avaliarem este objetivo com julgamentos mais fortes do tipo Extremo e Muito Forte (2 

participantes contra 4 participantes que utilizaram estes julgamentos para os GBE).  

Por fim, em relação a EG, constata-se que este foi predominantemente avaliado como Forte, 

salientando-se que dois participantes avaliaram a melhoria associada a este objetivo, com uma 

importância Extrema.     

5.1.3.3 Fase 5: Validação dos julgamentos 

Nesta fase pretendia-se que os participantes, de acordo com as suas respostas e com as respostas 

dadas pelos restantes participantes (note-se que nunca foi disponibilizada informação que permitisse 

identificar quem respondeu o quê), indicassem se existia algum objetivo em que pretendessem alterar 

o julgamento que tinham selecionado anteriormente. Dos seis participantes, nenhum pretendeu 

alterar os julgamentos que realizou.  

 

5.1.4 Fase 6: Validação de Pesos dos Objetivos Considerados   

Os julgamentos qualitativos obtidos anteriormente foram introduzidos no software M-MACBETH na 

matriz de julgamentos MACBETH, sendo preenchida uma matriz diferente para cada participante, de 

forma a obter os pesos dos objetivos que refletem as perspetivas e preferências de cada um. Pode-se 

observar na Tabela 11, a distribuição de pesos obtida para cada participante.   

 

Como se referiu na Metodologia, nesta fase do estudo são apresentadas 4 alternativas para a 

distribuição de pesos obtidos, para que o participante selecione a opção que se enquadra melhor com 

as suas perspetivas. Para além disso, existe ainda uma questão aberta para que o participante possa 

Tabela 11 - Distribuição de pesos (em %) referentes aos objetivos considerados, por cada participante. Os 
objetivos são: Maximização de Equidade de Acesso (EA), Maximização da Equidade Geográfica (EG), 
Maximização da Equidade Socioeconómica (ES), Maximização da Equidade de Utilização (EU), Minimização de 
Custos (Custos), Maximização de Ganhos em Saúde (GS) e Maximização de Ganhos em Bem-estar (GBE). 
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expor a distribuição de pesos que considere mais concordante com a sua perspetiva. Todos os seis 

participantes validaram a distribuição de pesos selecionando uma das 4 alternativas apresentadas no 

questionário. Os pesos selecionados após esta ronda de validação estão identificadas na Tabela 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a validação junto dos participantes, verifica-se que a mesma não afetou os objetivos em que a 

melhoria do nível atual para a Meta foi considerada menos importante (posições 6 e 7). De forma 

geral, observa-se uma tendência de aproximar o objetivo na posição 2 para o objetivo na posição 1, 

com exceção da resposta 5, em que o participante considerou mais adequado aumentar o peso 

relativo dos Custos. 

As considerações que se retiram após a obtenção inicial dos pesos e sua validação são semelhantes 

às considerações anteriormente efetuadas, ou seja: 

 Obtiveram-se, de forma geral, pesos mais elevados para os objetivos dos GS e Custos, 

sendo que os Custos atingiram, para o participante 5, o peso mais alto (26%). É importante 

realçar que os GS apresentam normalmente maior peso do que os Custos em cada 

participante, exceção feita para os participantes 2 e 5; 

 Elevada variação dos pesos atribuídos aos GBE, havendo participantes a atribuir o peso de 

21% e 20% (participantes 3 e 6, respetivamente), e mínimos de 6% e 9% (participantes 4 e 2, 

respetivamente). Os GBE apresentam sempre menores pesos do que GS (com exceção para 

o participante 5), o que demonstra a tendência para valorizar os GS face aos GBE;  

 A EA apresenta-se com valores significativamente divergentes, variando entre o peso máximo 

de 21% e o mínimo de 7%. Pode-se inferir que mesmo assim não é tão divergente como os 

GBE, dado que só apresenta um peso significativamente baixo, de valor 7, enquanto os GBE 

apresentam duas respostas com pesos bastante reduzidos (6% e 9%). Esta divergência é 

fascinante de verificar, dado que este objetivo encontra-se associado a uma melhoria de 

Tabela 12 - Distribuição de pesos (em %) após validação, referentes aos objetivos considerados por cada 
participante. Os objetivos são: Maximização de Equidade de Acesso (EA), Maximização da Equidade Geográfica 
(EG), Maximização da Equidade Socioeconómica (ES), Maximização da Equidade de Utilização (EU), 
Minimização de Custos (Custos), Maximização de Ganhos em Saúde (GS) e Maximização de Ganhos em Bem-
estar (GBE). A negrito encontram-se os pesos que foram alterados relativamente aos pesos obtidos inicialmente 
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somente 2 minutos entre o nível atual e a Meta, o que faz com que se possa concluir que as 

melhorias no acesso dos doentes aos serviços de CCI é de facto uma das grandes 

preocupações, sendo que mesmo pequenas melhorias se revelam muito importantes;   

 Os objetivos da ES e EU possuem, geralmente, menores pesos, como seria de esperar, face 

às considerações feitas anteriormente. Deve-se realçar a tendência para a ES apresentar 

valores mais altos que EU, contrariamente ao observado na fase de obtenção de 

julgamentos; 

 Relativamente à EG, verifica-se que apresenta pesos mais intermédios. Isto porque apenas 

um participante atribui um peso mais elevado (22%) e outro participante um peso mais 

reduzido (10%), estando depois os restantes pesos dispersos entre este intervalo. Apesar de 

não possuir pesos tão extremos como os GBE e EA, esta dispersão de valores indica uma 

significativa divergência entre os participantes; 

 Os participantes 1 e 2, pertencentes à ERS e da região Norte, atribuem pesos superiores 

relativamente aos objetivos de Equidades (excetuando a de Utilização, na resposta 1). 

Observa-se ainda que os objetivos dos GS e GBE apresentam menores pesos nestas 

respostas comparativamente com as outras (à exceção do participante 4, em que os GBE 

apresentam o valor de 6%). Isto pode demonstrar uma maior preocupação destes 

participantes com os objetivos das Equidades, que se pode dever às características da região 

onde pertencem (região Norte). 

5.1.5 Fase 7: Análise do impacto das diferentes perspetivas no planeamento da Rede de CCI 

Com os pesos obtidos para cada participante, pode-se agora examinar o impacto da diversidade de 

objetivos e das suas importâncias relativas na prestação de CCI, na região de LVT. 

Como referido na Metodologia, pretende-se explorar em que medida estas diferentes preferências e 

perspetivas têm de facto impacto na organização dos serviços prestados pela RNCCI em LVT, sendo 

relevante explorar se existem diferenças no que se refere à abertura e fecho de serviços prestadores 

de CCI, assim como avaliar como os objetivos são cumpridos, comparando-se com as Metas 

estabelecidas pelos participantes. Tendo em vista esta análise, aplicou-se o modelo de programação 

matemática desenvolvido por Cardoso et al. (2016) à RNCCI atualmente existente em LVT, com o 

propósito de analisar como reorganizar esta Rede para o período de 2016-2018. 

5.1.5.1 Abertura e Fecho de Unidades de CCI  

Os resultados obtidos relativamente à abertura e fecho de unidades prestadores de CCI, encontram-

se apresentadas nas Tabela 13. Estes resultados só se aplicam às UCs, UMDRs, ULDMs e UCPs, 

pois são as unidades que se consideram no modelo que podem abrir e/ou fechar, sendo que o 

mesmo não ocorre para as ECCI.   
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Tabela 13 - Número total de aberturas e fechos de Unidades de Convalescença (UC), Unidades de Média 

Duração e Reabilitação (UMDR), Unidades de Longa Duração e Manutenção (ULDM) e Unidades de Cuidados 

Paliativos (UCP) durante o período 2016-2018. É apresentado também, de forma a facilitar a análise destes 

resultados, os pesos obtidos para os Ganhos em Saúde (GS), Ganhos em Bem-estar (GBE) e Custos.  

 

Verifica-se na Tabela 13 que a reorganização da Rede, associada ao menor número de serviços 

abertos e maior número de serviços fechados, surge quando se consideram os pesos atribuídos pelo 

participante 5. Relativamente aos resultados obtidos tendo por base os pesos deste participante, ao 

final de três anos, deveriam abrir apenas 11 serviços, que representa o menor número de aberturas 

entre os participantes, e deveriam fechar 18, o maior número de fechos. Estes resultados têm como 

causa o elevado peso atribuído à Minimização de Custos, que foi de 26%. Devido à valorização deste 

objetivo, e como a abertura e a operacionalização destes serviços implicam custos para os 

prestadores, deverão ser abertos menos serviços (reduzindo custos com o investimento), e serão 

fechados mais, devido às despesas associadas à prestação de cuidados aos utentes. É importante 

ainda referir que, considerando os resultados obtidos para este participante, deveriam ser também 

abertos 3 ULDM, o que representa um maior número de aberturas desta tipologia comparativamente 

com outros participantes, em que se abrem somente duas ou até mesmo uma unidade. Tal deve-se 

ao maior peso atribuído aos GBE comparativamente aos GS, uma vez que a prestação de CCI numa 

ULDM possui maior pontuação de ICECAP-A.  

Analisando os resultados obtidos dos participantes 1 e 2 para a reorganização da Rede, quando se 

consideram os pesos atribuídos por estes, encontram-se mais aberturas de UMDR e menos de 

ULDM, comparativamente ao participante 5. Isto deve-se, e como é a tendência dos restantes 

participantes (menos no 5), ao facto de os GS terem pesos superiores aos GBE. Sendo assim, como 

o UMDR apresenta os maiores valores de QALYs quando em comparação com as restantes 

tipologias, constata-se uma abertura de maior número de UMDR, ao invés de ULDM.  

Como se constatou pela Tabela 13, estes participantes (1 e 2) não atribuíram pesos elevados para os 

GS e GBE. Se se comparar com o participante 3, em que os pesos destes objetivos são 

significativamente superiores, observa-se que a única diferença é relativamente à prestação na 

tipologia de UC, em que se abre mais uma unidade e se fecha menos uma. Pode-se atribuir este 

fenómeno à necessidade de aumentar os Ganhos, tanto de GS como de GBE, que são mais 

importantes para este participante, sendo que para isso tem de se abrir mais UCs (as quais têm 

associados elevados GS e GBE).  
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Relativamente ao participante 4, constata-se que é o caso em que ocorre a abertura de mais 

unidades do tipo UMDR e de menos ULDM, de entre todos os participantes, em que são abertas 5 

UMDR e somente uma ULDM. Isto verifica-se devido à acentuada diferença de pesos entre GS e 

GBE, com os valores de 23% e 6%, respetivamente. Devido a esta disparidade de importâncias é 

priorizada a abertura de mais UMDRs do que ULDMs, pois estão associados aos maiores QALYs, e 

consequentemente maiores GS. 

Finalmente, analisando os resultados obtidos para o participante 6, salienta-se a sua semelhança 

com os resultados obtidos para os participantes 1 e 2, o que é bastante interessante dadas as 

diferenças significativas entre os seus pesos. Comparativamente ao participante 3, observa-se que a 

única diferença se refere às unidades de UC, que se deve aos maiores pesos dos GS e GBE do 

participante 3. Já em comparação com o participante 4, a diferença verifica-se na abertura de mais 

uma ULDM e menos uma UMDR, devendo-se ao maior peso conferido aos GBE. Em relação ao 

fecho de unidades, a única diferença refere-se às unidades UC, em que é fechada mais uma unidade 

do que na resposta 4 - devido ao menor peso dos GS neste participante - associado a um maior peso 

dos Custos, que induz o fecho de mais uma unidade para os minimizar.  

Com base nestes resultados, verifica-se que, de facto, diferentes perspetivas e preferências têm 

impacto na organização da Rede, implicando diferentes necessidades de aberturas e fechos de 

serviços de internamento. Nesse sentido, a prestação de diferentes tipologias de cuidados de 

internamento deve ser ajustada em função dos objetivos de política de saúde que os decisores 

considerem como sendo mais importantes. 

5.1.5.2 Desempenho dos Objetivos e Comparação com as Metas 

Examina-se agora como os objetivos foram cumpridos, tendo em conta os diferentes participantes e 

as suas preferências. Os resultados obtidos apresentam-se na Tabela 14, contendo os níveis obtidos, 

para cada participante, para os diferentes objetivos de equidade considerados – relembra-se que 

100% corresponde ao melhor nível de equidade e 0% corresponde ao pior nível. De referir que os 

resultados relativos a EA não se referem ao tempo máximo de deslocação dos utentes ao serviço 

pretendido mais próximo, mas sim à proporção de utentes com as necessidades de cuidados 

satisfeitas até 25 minutos de deslocação ao serviço pretendido mais próximo. 

Tabela 14 - Desempenhos obtidos para os objetivos das Equidades, para cada participante, e Metas associadas. 
Na célula relativa à Meta de EA colocou-se a sigla ‘N.A.’(Não Aplicável), dado que a definição da Meta e o 
desempenho do objetivo no modelo são diferentes. Apresentam-se também os pesos associados às Equidades, 
Ganhos e Custos para facilitar a compreensão. 



66 
 

 

Relativamente às Equidades, como seria de esperar, devido aos pesos atribuídos pelos participantes 

1 e 2, estes revelam, predominantemente, os melhores níveis em termos de Equidades, tendo valores 

semelhantes entre eles. Isto deve-se à importância que geralmente conferiram a estes objetivos, 

comparativamente com os outros participantes.  

Quanto aos resultados obtidos para os demais participantes, há que salientar que nos objetivos de 

EU e ES, os níveis obtidos aproximam-se dos valores dos participantes 1 e 2. Relativamente à EG, 

somente o participante 4 apresenta nível semelhante a 1 e 2, em que é necessário considerar que, 

apesar de este participante atribuir maior peso à EG do que 1 e 2, não consegue superar os níveis 

obtidos para 1 e 2 – isto acontece por o participante 4 revelar uma maior preocupação com a 

minimização de custos, o que limita o investimento e a operacionalização da Rede. Já em EA, 

denota-se uma significativa diferença de valores obtidos para os participantes 1 e 2 

comparativamente com os restantes, como consequência da significativa divergência de pesos.  

Comparando os valores obtidos entre todos os participantes, observa-se nos objetivos de EA e, 

principalmente, no objetivo de EU, que a diferença de valores não é significativa. Para EU, a 

diferença, entre o nível máximo (82%) e o nível mínimo (75%), é de somente 7 pontos percentuais, 

enquanto em EA a disparidade é de 11 pontos percentuais. Pode afirmar-se que a diversidade de 

pesos para os objetivos de EA e especialmente de EU não influenciam significativamente os níveis 

obtidos. Já para a ES, a diferença entre níveis atinge valores de 20 pontos percentuais e para a EG 

de 29. Neste caso, os níveis resultantes já dependem significativamente dos pesos conferidos a 

esses objetivos.  

Segue-se agora a comparação dos níveis de equidade obtidos com as Metas estabelecidas. 

Comparativamente com as Metas definidas como referência para o estudo, os níveis obtidos para a 

EG encontram-se abaixo da Meta em todos os participantes. Mesmo para o participante com maior 

nível (46%), a Meta ainda se encontra distante, o que se pode considerar preocupante pois existe 

uma considerável proporção de população, numa dada região, cujas necessidades não são 

satisfeitas.  

Em relação à ES, os níveis obtidos igualam ou superam a Meta definida, e somente nos resultados 

obtidos para os participantes 3 e 5 tal não aconteceu, dado que atribuíram os menores pesos (8%) à 

ES. Contudo, é importante e interessante de referir que nos participantes 4 e 6 o peso do ES foi de 

somente 9% e 10% (só 1 e 2 pontos de diferença para os pesos mínimos, respetivamente), 

conseguindo superar a Meta, e o nível de equidade obtido foi mesmo superior ao da resposta 2, que 

possui um peso superior (16%) a estes participantes. Este melhor desempenho nos níveis de ES está 

diretamente relacionado com os maiores pesos atribuídos aos GS e GBE por parte dos participantes 

4 e 6, que mesmo tendo atribuído um menor peso à ES, a necessidade de melhorar os GS e GBE 

força a ter maiores melhorias na ES.  

No objetivo da EU, apesar dos pesos inferiores associados, observa-se que em todos os participantes 

a Meta foi largamente ultrapassada. O nível mais baixo obtido foi de 75%, enquanto a Meta é de 54%. 
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Assim sendo, pode-se considerar que o valor dos pesos não afeta significativamente os resultados 

obtidos para este objetivo. Novamente, o melhor desempenho obtido está diretamente relacionado 

com os maiores pesos atribuídos aos objetivos de GS e GBE – maiores GS e GBE implicam uma 

maior prestação de cuidados, e portanto, vão implicar numa maior utilização dos serviços (ou seja, 

maior EU). 

Na EA, não se podem comparar os resultados com a Meta definida, pois a Meta refere-se ao tempo 

de deslocação máximo do utente ao serviço mais próximo, enquanto os resultados são referentes à 

proporção da população em que foi prestado CCI com um tempo de deslocação inferior a 25 minutos. 

Mesmo assim, pode-se considerar que os níveis obtidos não são muito elevados, pelo que existe uma 

elevada quantidade de utentes que demoram mais do que 25 minutos para se deslocarem ao serviço 

pretendido.  

De referir que a impossibilidade de alcançar algumas das Metas se deve ao facto do modelo de 

planeamento considerar o limite orçamental atualmente existente para a reorganização da RNCCI em 

LVT. Nesse sentido, é possível melhorar a prestação, mas até ao limite permitido pelo orçamento. 

Focando agora nos GS e GBE obtidos para cada participante, como se pode visualizar pela Tabela 

15, não se verifica a relação esperada entre os pesos conferidos aos Ganhos e os níveis obtidos. 

Seria expectável que os participantes que tivessem atribuído maior importância aos Ganhos, 

resultariam em maiores desempenhos desses objetivos e vice-versa. Contudo, não é a situação que 

ocorre. 

 

 

 

 

 

 

O que se constata é que são os participantes 1 e 2, que apresentam os pesos mais reduzidos 

relativamente aos Ganhos, que acabam por apresentar os melhores resultados para estes objetivos. 

Isto deve-se ao facto de os níveis de Ganhos recolhidos representarem a soma total de ganhos 

obtidos, isto é, a soma dos ganhos associados à prestação de CCI pelos utentes assistidos. Sendo 

assim, quanto maior a população de utentes assistidos maiores serão os ganhos obtidos no total. 

Como estes participantes conferem maior relevância aos objetivos relativos às Equidades, e como 

estes se referem a maximizar a prestação de CCI, quer seja para uma população num tempo de 

deslocação inferior a 25 minutos do serviço pretendido (EA), quer seja para a população de uma dada 

região (EG) ou para a população em condições mais desfavorecidas (ES), origina que mais utentes 

sejam assistidos. Assim, quanto maior o número de utentes assistidos, maior vai ser a soma total dos 

Tabela 15 - Níveis de GS, GBE e Custos para cada participante, apresentando ao lado os pesos associados aos 
objetivos, para cada participante. 
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ganhos, dando origem a estes resultados mais elevados em termos de ganhos. Para além disso, 

estes são os participantes que atribuem menor importância à minimização de custos, o que permite 

um maior investimento na Rede e uma maior prestação de cuidados. 

Seguindo o mesmo raciocínio, o terceiro participante com maiores níveis de GS e GBE é o 

participante 4 - depois dos participantes 1 e 2, é aquele que mais importância confere às Equidades 

(apesar do menor peso atribuído a ES). Seguem-se depois os participantes 6, 3 e 5. É no participante 

3 que mais se salienta a relação dos pesos de GS e GBE com os níveis resultantes, dado que este 

participante apresenta os maiores pesos para estes objetivos (23 para GS e 21 para GBE), contudo é 

o segundo participante que apresenta piores resultados nos níveis de ganhos – este pior 

desempenho nos GS e GBE está novamente relacionado com a elevada importância atribuída ao 

objetivo de minimização dos custos.  

Verifica-se assim que esta ordenação dos níveis obtidos para GS e GBE depende em grande parte 

dos pesos atribuídos às várias equidades e aos custos. A divergência de pesos de GS e GBE não 

alteram a ordem dos resultados, pelo que se reforça a fraca influência do peso dos Ganhos nos 

ganhos adquiridos na população.  

A nível de Custos, os resultados obtidos encontram-se dentro do esperado. Quanto maior o peso 

conferido por cada participante a este objetivo, menores vão ser os custos totais apresentados. Assim 

sendo o participante 5 com o maior peso de 26% para os Custos, surge como o participante que 

origina a necessidade de reorganizar a Rede com os menores custos associados, e o participante 1, 

que conferiu aos Custos o peso de 10%, apresenta os maiores custos. Observa-se que esta 

ordenação de custos reflete a ordenação dos níveis de ganhos verificada anteriormente. Esta relação 

entre os resultados e os ganhos é coerente, dado que a prestação de serviços incorre em custos, 

pelo que quanto maior for a população assistida, maiores são os custos associados. 
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6. Discussão  

Nesta secção são apresentadas as principais considerações que se retiraram dos resultados obtidos 

relativamente não só aos dados resultantes do modelo de programação matemática, mas também 

referente ao Método de Delphi e à metodologia MACBETH que nele foi integrado. Para além disso, 

são ainda referidas as limitações que afetaram o desenvolvimento desta dissertação. 

6.1 Discussão de Resultados 

No capítulo anterior foram apresentados em detalhe os resultados obtidos pela aplicação da 

metodologia proposta tendo em vista explorar o impacto que diferentes perspetivas e preferências de 

múltiplos stakeholders e peritos, envolvidos no setor dos CCI em Portugal, têm na organização da 

RNCCI em LVT. Através da aplicação da Metodologia proposta, foi possível capturar a diversidade de 

perspetivas dos participantes, nos diversos níveis:  

 Definição de objetivos considerados relevantes para o planeamento de CCI; 

 Estabelecimento das Metas para cada objetivo; 

 Ordenação e avaliação dos objetivos, de acordo com a importância de melhorar os objetivos 

dos seus níveis atuais para a Meta de referência; 

 Importâncias relativas atribuídas aos objetivos, que se refletem sob a forma de pesos. 

Os sete objetivos apresentados na primeira fase do Método de Delphi foram, de forma geral, 

validados por todos os oito participantes que integraram esta ronda de questionários, surgindo 

poucos casos em que os participantes não tenham considerado um dado objetivo relevante.  

Assim, pode-se inferir que estes objetivos são considerados relevantes para o contexto do 

planeamento de CCI. Os outros objetivos fornecidos pelos participantes na resposta à questão 

aberta, apesar de pertinentes, não foram considerados para o estudo, dado que somente quatro 

participantes os forneceram, e entre eles, estes objetivos não foram partilhados. 

Aquando do estabelecimento das Metas, constatou-se uma expressiva diversidade de valores 

atribuídos para os objetivos considerados, o que reflete a diversidade entre os participantes. Contudo, 

esta elevada diversidade pode-se considerar preocupante no contexto do planeamento, pois as 

Metas estabelecidas diferem significativamente entre participantes, não existindo uma visão comum 

sobre o que se pretende atingir com o planeamento. Para além disso, é de realçar as significativas 

diferenças entre os níveis atuais e as Metas de referência definidas para os objetivos, demonstrando 

o longo caminho que a RNCCI ainda tem pela frente.  

Com base nas Metas definidas para os GS e GBE, pode-se verificar a importância conferida às ECCI, 

em que os participantes consideraram essencial que se invista numa maior prestação desta tipologia. 

Deve-se ainda salientar que apesar das baixas pontuações das UCPs, em termos de QALYs e 

ICECAP-A, os participantes definiram como relevante investir-se no aumento destas unidades face ao 

atual, o que denota a importância conferida a estas unidades.  
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Relativamente à ordenação e julgamentos qualitativos efetuados pelos participantes, para além de se 

verificar novamente uma significativa diversidade, constata-se que nenhum objetivo foi avaliado com 

um julgamento qualitativo abaixo da categoria Fraca, pelo que se reforça mais uma vez a relevância 

atribuída aos objetivos considerados.  

Com os resultados obtidos ao longo deste estudo, pode-se observar a tendência geral em valorizar os 

Ganhos (nomeadamente em relação aos GS) e os Custos face aos objetivos relativos às Equidades. 

Isto pode inferir que, atualmente, existe uma preocupação geral em garantir uma maior qualidade dos 

CCI prestados, a um menor custo possível, ao invés de disponibilizar cuidados à maior população 

possível. Apesar da significativa valorização do objetivo de minimizar os custos, destaca-se a 

preocupação em assegurar melhorias adicionais em termos de saúde à população, que supera a 

relevância de minimizar os custos.  

Os GS foram dos objetivos que apresentaram maiores pesos, destacando-se a sua superioridade 

face aos GBE, o que pode indiciar que, apesar da natureza dos CCI em também assegurar o melhor 

bem-estar possível aos utentes assistidos, as melhorias em termos de saúde são consideradas mais 

atrativas e relevantes para os participantes. Realça-se ainda que o objetivo associado aos GBE é 

bastante divergente entre os participantes, pelo que se infere que no planeamento existe uma 

significativa divergência para e como abordar este objetivo no contexto do planeamento de CCI.   

Relativamente aos resultados obtidos para a organização da RNCCI através da aplicação dos 

modelos de programação matemática, de forma geral, observa-se que a abertura e fecho de 

unidades varia quando se consideram as diferentes perspetivas reveladas pelos participantes 

envolvidos no estudo. No entanto, as maiores diferenças encontradas devem-se às diferentes 

prioridades dadas ao objetivo de custos. Pode-se por isso afirmar que a prestação de diferentes 

tipologias de cuidados deve ser ajustada em função dos objetivos de política de saúde que os 

decisores considerem como sendo mais importantes. 

Em relação a atingir as Metas de referência estabelecidas pelos participantes, verifica-se que em EU, 

todos os participantes conseguem atingir a Meta. Isto reforça a fraca influência dos pesos conferidos 

a este objetivo, sendo este objetivo muito influenciado pela maior importância atribuída aos objetivos 

de GS, GBE e custos. O mesmo acontece para a ES, mas neste caso os pesos afetam os resultados 

obtidos para alguns dos participantes, não possibilitando atingir a Meta neste objetivo. Para o objetivo 

de EG, em nenhum participante foi possível cumprir a Meta estabelecida, muito devido à influência 

dos objetivos de custos, de GS e GBE. Desta forma, para melhorar a satisfação de utentes numa 

dada região, é necessário o planeamento e implementação de medidas, para além de abertura de 

unidades, para se conseguir atingir os níveis pretendidos.  
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Finalmente, os resultados obtidos pelos modelos, em relação a GS e GBE, demonstraram que foram 

os participantes com maiores pesos nos objetivos das Equidades que tiveram melhor desempenho 

nestes, e não quem conferiu maiores pesos a GS e GBE. Assim, pode-se afirmar que é ao assegurar 

a prestação de CCI a um maior conjunto de população possível que se consegue obter maiores 

ganhos, tanto em Saúde como em Bem-estar. Contudo, é fundamental salientar que a melhoria de 

GS e GBE é acompanhada pelo incremento de custos, o que é lógico, dado que ao se prestarem 

mais cuidados à população, e como esta prestação tem custos, quanto maior a população assistida, 

maiores são os gastos incorridos. Esta relação pode-se observar na Figura 16 em baixo. 

Esta Figura demonstra também que se mantêm os baixos níveis de GBE, evoluindo muito pouco 

apesar do aumento dos custos. Esta fraca evolução deve-se às baixas pontuações de ICECAP-A 

associadas às tipologias de CCI, assim como à atribuição de uma menor importância a este objetivo 

quando comparativamente com os GS. Assim sendo, mesmo com uma elevada população satisfeita, 

como os valores relativos a GBE são tão pouco significativos, os ganhos totais são fracos e não 

conseguem acompanhar a evolução de GS. Desta forma, observa-se uma lacuna em termos de GBE 

comparativamente com os GS.  

Figura 16 - Evolução de GS, GBE e Custos, de forma crescente, entre todos os participantes. O eixo vertical da 
esquerda corresponde aos Ganhos totais, associado às curvas de GS e GBE, enquanto o eixo vertical da direita 
representa os Custos, associado à curva de Custos. 
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De uma forma geral, os resultados obtidos permitem verificar que é, de facto, relevante mapear as 

diferentes perspetivas e preocupações existentes no setor de CCI, já que essas diferentes 

perspetivas resultam em diferentes necessidades de planeamento, com vista à tomada de decisões 

de reorganização de Redes de CCI, ao se considerar diferentes objetivos de política de saúde 

associados a diferentes importâncias relativas atribuídas. 

6.2 Limitações 

Apesar de se ter cumprido os objetivos a que esta dissertação se tinha proposto, existe um conjunto 

de limitações que devem ser discutidas. 

Uma das principais, que afetou significativamente o desenvolvimento desta dissertação, foram as 

restrições físicas e temporais inerentes à população de participantes a integrar no estudo. Estas 

limitações tiveram como consequência a impossibilidade de realizar a Análise de Stakeholders, que 

teria trazido um conjunto de benefícios significativos: definição rigorosa dos stakeholders envolvidos 

na CCI, identificação de stakeholders-chave (especificamente, em termos de poder/influência no 

planeamento) para envolver no estudo proposto, determinação do conjunto de objetivos do 

planeamento existentes no setor dos CCI e posteriormente verificar que objetivos cada stakeholder 

possui e averiguar as relações existente entre eles. Estes outputs da Análise de Stakeholders teriam 

sido benéficos para este estudo.  

Relativamente ao Método de Delphi, há que referir que a população que integrou o estudo não foi 

muito abrangente. Para além disso, não foi possível a participação de um significativo número de 

elementos da Coordenação da Rede, o que teria acrescentado maior valor ao estudo desenvolvido. 

Dado que se pretendia evitar a sobrecarga dos participantes ao longo do estudo, foram efetuadas um 

conjunto de decisões que limitaram o estudo desenvolvido. Uma delas foi o facto de não se ter pedido 

aos participantes para compararem pares de objetivos, e posteriormente avaliá-los qualitativamente. 

Tal diminuiu o rigor dos pesos obtidos para os objetivos. Para além disso, não foi permitido ao 

participante agregar julgamentos qualitativos (por exemplo, Forte-Moderado), o que limitou a 

avaliação do participante. 

Apesar destas limitações, o estudo desenvolvido representou uma primeira abordagem que permite 

explorar as diferentes preocupações de múltiplos stakeholders no setor dos CCI, assim como 

quantificar o impacto destas diferentes preocupações na reorganização de Redes de CCI. 
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7. Considerações Finais 

7.1 Conclusões 

Atualmente em Portugal e em outros países da Europa tem-se verificado uma tendência progressiva 

na procura de CCI, associado a um envelhecimento significativo da população e ao aumento da 

prevalência e incidência de doenças crónicas, que tem originado maior incapacidade na população, 

que se vêm com necessidade de cuidados para melhorar a sua saúde e qualidade de vida. Contudo, 

há que ter em conta que, não só a procura por estes cuidados é elevada e tem vindo a crescer, mas 

também a oferta destes serviços de saúde, nomeadamente em Portugal, não tem acompanhado esta 

tendência, em que os recursos, humanos e materiais, são insuficientes para fazer face à procura por 

CCI. Por esta razão, é fundamental que exista um planeamento adequado e rigoroso, de forma a 

conseguir maximizar os cuidados prestados à população que necessita de CCI, com os recursos 

disponibilizados.  

Tendo sido amplamente estudados na literatura de planeamento de cuidados de saúde em geral, os 

modelos de programação matemática surgem também como potenciais ferramentas para apoiar o 

planeamento de Redes de CCI. Contudo, observou-se na Revisão efetuada (capítulo 3) que estes 

modelos não têm sido significativamente aplicados para este propósito, especialmente para os CCI. 

Para além disso, verificou-se que existem poucos estudos, no contexto de CCI, em que se tenha 

implementado julgamentos fornecidos por stakeholders e/ou peritos no modelo, o que pode retirar 

valor acrescentado e rigor aos estudos, dado que nesta área tão específica, são normalmente estes 

stakeholders e peritos que detém a informação mais relevante e credível.  

De facto, constata-se que os elementos tipicamente envolvidos no planeamento de Redes de CCI são 

profissionais com diferentes formações e experiências. Contudo, cada um destes elementos possui 

as suas próprias preocupações e objetivos, e mesmo quando partilham os mesmos objetivos, a 

importância que conferem a cada um destes varia de indivíduo para indivíduo. Isto pode provocar 

divergências e conflitos no processo do planeamento, pondo-o em causa e, consequentemente, 

prejudicando a prestação adequada e com qualidade dos CCI. É por isso fundamental compreender 

as diferentes perspetivas e objetivos dos múltiplos stakeholders envolvidos no planeamento de Redes 

de CCI, de forma a integrá-los nos modelos de planeamento já existentes, assegurado um 

planeamento adequado da sua prestação. 

Desta forma, é proposto nesta dissertação o desenvolvimento de uma nova metodologia que integra 

o Método de Delphi com a metodologia MACBETH, de forma a obter, junto de stakeholders 

envolvidos no planeamento de Redes de CCI, informação sobre que objetivos de política de saúde 

são considerados relevantes para o planeamento e as importâncias relativas a si atribuídas.  

Assim, a metodologia proposta parte de uma fase inicial de identificação dos participantes a convidar 

para participar no estudo. Posteriormente, tem-se uma segunda fase de identificação dos objetivos de 

política de saúde mais relevantes, de acordo com literatura da área e de acordo com os resultados 

obtidos no primeiro inquérito dirigido aos participantes identificados. Seguidamente, utilizando essa 
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informação como ponto de partida, segue-se a integração da metodologia MACBETH no método de 

Delphi, fase que possibilita, através de julgamentos qualitativos fornecidos pelos participantes, a 

determinação das importâncias relativas dos objetivos considerados. Finalmente, a informação 

adquirida é introduzida num modelo de programação matemática, desenvolvido no estudo Cardoso et 

al. (2016), de forma a analisar o impacto das diferentes perspetivas na prestação de cuidados em 

Redes de CCI.   

Tendo em vista demonstrar a aplicabilidade da metodologia proposta, propôs-se a sua aplicação 

planeamento da RNCCI em LVT no período 2016-2018. Como se pode observar pelo conjunto de 

resultados apresentados ao longo do capítulo 6, esta aplicação demonstra que a metodologia 

proposta é capaz de cumprir os objetivos para os quais foi desenhada, nomeadamente: permite 

capturar as diferentes perspetivas dos participantes integrados no estudo, em termos dos objetivos de 

política de saúde que consideram relevantes, e das importâncias relativas destes; e permite explorar 

o impacto dessas diferentes perspetivas no planeamento de Redes de CCI.  

Constatou-se assim que a metodologia proposta baseada no Método de Delphi é adequada ao 

contexto do estudo, permitindo a recolha de informação junto de participantes, sendo capaz de 

ultrapassar as restrições físicas existentes, ou seja, a incapacidade de reunir os participantes no 

mesmo espaço físico, e obter os resultados desejados. Também no que se refere à fase de validação 

dos pesos junto dos participantes, observou-se que foi um processo importante, dado que a maioria 

selecionou uma opção diferente dos pesos determinados inicialmente. De notar que, geralmente, esta 

validação é feita presencialmente no âmbito de conferências de decisão, mas como neste estudo o 

objetivo passa pela identificação das diferentes perspetivas e preferências dos participantes, esta 

validação individual, através deste método, reveste-se de elevada importância e significância. 

Para além disso, verificou-se que a aplicação do MACBETH foi um método benéfico e eficaz para a 

determinação das importâncias relativas, apesar da limitação associada à necessidade de pedir 

apenas parte dos julgamentos qualitativos. Foi possível obter, para cada participante, o conjunto de 

pesos que reflete a importância conferida aos objetivos considerados. É de realçar que não existiram 

respostas inconsistentes, aquando da obtenção de julgamentos, muito relacionado com a informação 

adicional incluída no processo que permite aos participantes perceber como evitar inconsistências. 

Isto é um dado essencial, que demonstra a qualidade do desenvolvimento deste estudo, e assim 

reforça ainda mais a aplicabilidade desta metodologia para a ponderação dos objetivos. 

A metodologia proposta vem assim contribuir para a literatura da área de diversas formas, a saber:  

i. Estudo da diversidade de perspetivas existentes entre os stakeholders envolvidos no 

planeamento de CCI, relativamente aos objetivos que se pretendem atingir; 

ii.  Realização de um Método de Delphi para obtenção de informação, junto de stakeholders, 

relativamente aos objetivos considerados relevantes, e ainda para avaliação da importância 

conferida a esses mesmos objetivos, através da integração da metodologia MACBETH;  

iii. Realização da validação dos pesos obtidos através de questionários, superando as limitações 

físicas de efetuar a validação presencial junto de stakeholders;  
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iv. Integração dos julgamentos providenciados, nomeadamente os pesos, no modelo de 

programação matemática aplicado à prestação de CCI;  

v. Exploração da influência da diversidade de perspetivas existentes no contexto do 

planeamento na prestação de CCI, através da aplicação do modelo de programação 

matemática. 

Os resultados obtidos ao longo do Método de Delphi espelham a diversidade de perspetivas que se 

esperava entre os participantes. Um dos aspetos onde esta diversidade se repercutiu, foi no 

estabelecimento das Metas, resultantes da significativa diversidade de valores fornecidos pelos 

participantes. Este facto evidencia que no contexto do planeamento existe uma acentuada 

divergência sobre o que se pretende atingir, não existindo uma visão comum. Pode-se ainda concluir, 

pela diferença significativa entre os níveis atuais dos objetivos e as Metas definidas pelos 

participantes, que a RNCCI ainda tem um longo caminho pela frente, estando longe dos níveis que se 

consideram adequados.  

Adicionalmente, a determinação dos pesos para os objetivos definidos permitiu concluir que a 

maximização de GS é dos objetivos mais valorizados e é considerado mais atrativo que a 

minimização de Custos, pelo que se pode inferir que a preocupação principal no planeamento é 

assegurar os maiores ganhos possíveis à população, sendo os custos incorridos remetidos para 

segundo plano. Contudo, apesar de superados por GS, o objetivo de minimizar custos é visto como 

dos mais importantes entre os participantes, demonstrando a preocupação em garantir que não 

ocorram custos elevados com a prestação de cuidados. Esta consideração pelos custos é ainda mais 

relevante dado o contexto económico vigente em Portugal.  

Através dos resultados obtidos pela aplicação do modelo de programação matemática, pode-se 

concluir, em primeiro lugar, que a diversidade de pesos, entre participantes, afeta a quantidade de 

unidades abertas e fechadas, assim como a sua distribuição pelas diversas tipologias. Observa-se 

uma tendência geral, no seio do grupo, para a priorização de UMDRs face a ULDMs, dado que as 

primeiras conferem maiores GS, o que foi o objetivo geralmente mais valorizado pelos participantes. 

Com esta dissertação, pode-se demonstrar que existe uma significativa diversidade de objetivos entre 

os participantes. Mais importante que isso, pode-se analisar como esta diversidade de perspetivas no 

planeamento se reflete na prestação de CCI.  

Este trabalho veio assim contribuir para uma melhor compreensão de como, no contexto do 

planeamento de Redes de CCI, a diversidade de perspetivas existentes influencia a prestação de 

CCI, além de demonstrar a importância de uma visão comum no referido planeamento. Desta forma, 

conseguir-se-á que o planeamento seja melhor realizado, garantindo o objetivo que todos os 

stakeholders têm em comum – assegurar uma cada vez melhor prestação de CCI para os utentes 

que dela necessitam.    
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7.2 Trabalhos Futuros 

No final desta dissertação é importante salientar um conjunto de trabalhos futuros, para elevar a 

qualidade do trabalho desenvolvido e reforçar o contributo que pode ter para o setor dos CCI: 

 Realização de Análise de Stakeholders, devido aos benefícios salientados anteriormente, 

nomeadamente a melhor e mais rigorosa identificação de stakeholders-chave a envolver no 

estudo, definição de objetivos relevantes para o planeamento e captura de interações, 

principalmente em termos de conflito, entre os stakeholders; 

 Envolvimento de Stakeholders fora do âmbito do planeamento de CCI, por exemplo de 

utentes e de profissionais prestadores de cuidados. Isto de forma a obter outro tipo de 

perspetivas, nomeadamente de quem recebe os cuidados e de quem os presta; 

 Integração de outros objetivos no estudo. Os participantes referiram, na primeira fase do 

Método de Delphi, um conjunto de objetivos que podem ser relevantes e importantes de se 

estudar mais aprofundadamente, nomeadamente o aumento de recursos, a promoção de 

formação para os CCI, e também a fomentação de serviços ambulatórios, cujo objetivo seria 

facilmente contemplado nos objetivos de GS e GBE, através do aumento do nível de 

prestação relativa aos cuidados em Ambulatório; 

 Estender a aplicação deste estudo a outras regiões portuguesas, para além de LVT, 

permitindo a comparação das diferentes perspetivas que surgem em diferentes regiões, e 

também a nível nacional. 
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Anexo A – Profissionais envolvidos na prestação de CCI, e as suas competências 

chave para essa prestação (ERS, 2015; UMCCI, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Profissional Competências-chave 

Médico Prestador dos cuidados médicos, associado à 

prescrição de farmacêuticos. É responsável pela 

gestão das unidades de convalescença, de 

cuidados paliativos e ECSCP. Integra a EGA, para 

avaliar a admissão de doentes na RNCCI, e nas 

unidades EIHSCP e ECSP, com o intuito de prestar 

aconselhamento e orientar a prestação de cuidados 

paliativos, e ainda para realizar tratamentos a 

doentes de natureza mais complexa    

Enfermeiro Cuidados de Enfermagem nas diversas tipologias, 

estando ainda envolvido na higiene, alimentação e 

conforto do paciente. Integra, juntamente com o 

médico, a EGA, EIHSCP e ECSP 

Assistente Social Suporta o apoio psicossocial. Integra ainda a EGA, 

para determinar e orientar a admissão na Rede 

Fisioterapeuta Cuidados de fisioterapia, para reabilitação e 

promoção física do doente 

Terapeuta Ocupacional Prestação de terapia ocupacional, desenvolvendo e 

recuperando as capacidades dos doentes para a 

realização das suas atividades  

Terapeuta da Fala Avaliação e tratamento da comunicação do doente, 

nas unidades de UC e UMDR 

Psicólogo Apoio psicossocial, e também emocional, podendo 

não só ser prestado aos doentes, mas também aos 

seus familiares 

Nutricionista Delineamento e acompanhamento periódico do 

plano alimentar do doente 

Auxiliar Suporte ao enfermeiro, desempenhado 

fundamentalmente atividades de higiene, conforto e 

alimentação 

Animador sócio-cultural  Realização de atividades de convívio e lazer para 

incrementar a qualidade de vida do utente, nas 

unidades de internamento e de ambulatório (apesar 

de estas últimas não estarem implementadas) 
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Anexo B – Informações sobre as competências e composição das equipas, 
relativamente a cada nível da Coordenação da RNCCI 

 

 Competências Composição da Equipa 

Coordenação 

Nacional 

 Elaborar e propor a aprovação de planos estratégicos 

para o desenvolvimento de CCI; 

 Definir orientações para a identificação, qualificação e 

formação de profissionais prestadores; 

 Concretizar estratégias e metas definidas em 

programas nacionais; 

 Promover a articulação entre os organismos do 

Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e 

Solidariedade para o estabelecimento de critérios de 

certificação, acreditação e avaliação da qualidade de 

respostas da RNCCI; 

 Propor a celebração de contratos com entidades 

prestadoras da Rede (ERS, 2015). 

 Equipa definida pelo despacho 

conjunto do Ministério da Saúde e 

do Ministério do Trabalho e 

Solidariedade Social; 

 Composto por um coordenador 

nacional, representante do 

Ministério da Saúde, dois 

representantes da ACSS, um 

representante do Instituto da 

Segurança Social, um 

representante da Direção-Geral da 

Segurança Social e um 

representante do Ministério do 

Trabalho e Solidariedade Social 

(SNS, 2016a)  

  

Equipa de 

Coordenação 

Regional (ECR) 

 Articular com a Coordenação Nacional e ECLs 

 Elaborar propostas de planeamento de respostas 

necessárias e propor os planos de ação anuais para o 

desenvolvimento da Rede; 

 Acompanhar e controlar a execução financeira, 

garantindo a qualidade de serviço prestado; 

 Monitorizar e controlar a atividade prestada; 

 Garantir a equidade de acesso e adequação do 

acesso;  

 Promover a formação de profissionais; 

 Promover a celebração de contratos para a 

implementação de unidades e equipas a integrar a 

Rede 

 Promover a divulgação de informação junto da 

população (Ministério da Saúde,2006; UMCCI, 2009) 

 5 Equipas, uma por cada ARS; 

 Composta por representantes da 

Saúde (das ARS) e Centros 

Distritais da Segurança Social; 

 Constituída por elementos com 

conhecimento e experiência, nas 

áreas de planeamento, gestão e 

avaliação; 

 Dimensão da equipa depende das 

necessidades e recursos existentes 

(ACSS, 2016a). 

Equipa de 

Coordenação 

Local (ECL) 

 Assegurar a articulação das unidades e equipas; 

 Manter informada a ECR a que pertence, sobre o 

ingresso e mobilidade dos utentes, e sobre a gestão 

interna da Rede; 

 Identificar as necessidades e propor ações para a 

cobertura das mesmas à coordenação regional; 

 Apoiar e acompanhar a utilização de recursos; 

 Apoiar e acompanhar o cumprimento dos contratos; 

 Promover o estabelecimento de parcerias no serviço 

comunitário de proximidade; 

 Divulgar informação à população sobre a Rede 

(Ministério da Saúde, 2006; UMCCI, 2009) 

  

 Equipas compostas por pelo 

menos um médico e enfermeiro, 

representantes da ARS, e um 

assistente social, representante da 

Segurança Social; 

 A equipa pode também conter um 

representante da autarquia local, 

de forma a articular com a 

autarquia em que essa ECL se 

insere. (Ministério da Saúde, 2006)  

 Em 2015, existiam cerca de 122 

ECLs em Portugal (ACSS, 2016b) 
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Anexo C – Questionário da Ronda Exploratória  
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Anexo D – Questionário da Recolha de Julgamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-1 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-2 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-3 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-4 



100 
 

Anexo E – Questionário da Validação de Julgamentos 
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Anexo F –  Questionário da Validação de Pesos Obtidos 
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