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ABSTRACT  
 

Primary Health Care (PHC) is a key component of the Portuguese health system, representing the first 

level of contact between populations and the National Health Service (NHS). In the scope of the PHC 

reform, which started in 2005, a contracting system was introduced in order to increase the efficiency 

and effectiveness of PHC providers. However, there are still several challenges inherent to this 

contracting system, namely in respect to the selection of performance indicators, as well as to the 

performance measurement process itself. 

This thesis aims to answer to these challenges, by developing a methodology to support the processes 

of indicator selection and performance measurement. 

The developed methodology combines the utilization of multicriteria cognitive mapping with the 

MACBETH approach in order to: structure the influence of each performance indicator on the PHC unit’s 

objectives; determine the contribution of each indicator to achieving the unit’s objectives; evaluating the 

effort inherent to achieving an improvement in each indicator and; evaluating the performance of each 

contracted PHC unit.  

The presented methodology was designed in a generic way, so that it may be applied in different 

contracting contexts and situations.  

In order to evaluate the applicability of the presented methodology to real PHC contracting contexts, 

semi structured interviews were conducted with experts on the Portuguese PHC contracting framework. 

The results of the conducted interviews showed that the presented methodology might prove to be useful 

in sense to support the contracting process, by increasing the transparency and flexibility inherent to 

this process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Contracting; Primary Health Care; Multicriteria Cognitive Mapping; Indicator Selection; 

Performance Evaluation 



iv 
 

RESUMO 

 
 
Os cuidados de saúde primários (CSP) representam uma das bases do sistema de saúde português, 

constituindo o primeiro nível de contacto das populações com o Serviço Nacional de Saúde.  

A importância dos CSP foi reforçada, em 2005, com uma reforma que introduziu um mecanismo de 

contratualização das unidades prestadoras destes cuidados de primeira linha. Persistem, no entanto, 

múltiplos desafios inerentes à forma como este processo decorre, nomeadamente no que respeita aos 

processos de seleção de indicadores e avaliação do desempenho das unidades prestadoras. 

Este trabalho pretende apoiar o processo de contratualização através da construção de uma 

metodologia de apoio à seleção de indicadores e avaliação de desempenho.  

Neste sentido, propôs-se a adaptação de técnicas de avaliação multicritério ao contexto de 

contratualização de CSP. Esta abordagem combina a utilização de mapeamento cognitivo multicritério 

e da abordagem MACBETH para: estruturar a ligação entre os indicadores de desempenho e os 

objetivos da prestação de CSP; estimar o contributo de cada indicador para os objetivos definidos; 

avaliar o esforço inerente a melhorar cada indicador; e avaliar o desempenho das unidades 

contratualizadas com base no referido mapeamento multicritério. A metodologia proposta foi 

desenhada genericamente, devendo ser aplicada em diferentes contextos de contratualização. 

Com o intuito de testar a aplicabilidade da metodologia proposta a contextos reais de contratualização, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com especialistas no referido processo. 

Os resultados das entrevistas evidenciaram que a metodologia proposta poderá revelar-se útil no 

sentido de apoiar o processo de contratualização, permitindo aumentar a transparência e flexibilidade 

do mesmo. 
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1. Introdução 

Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) constituem um pilar central da prestação de cuidados de saúde 

em Portugal. Estes cuidados representam a primeira linha de contacto da população com o sistema de 

saúde, correspondendo a um conjunto de cuidados essenciais e universais, que deverão ser acessíveis 

a todos os indivíduos e visando a prestação de cuidados curativos à comunidade, bem como assumindo 

funções de promoção da saúde e prevenção da doença [1]. 

O papel dos CSP foi reforçado a partir de 2005, com o início de uma reforma que tem em vista a 

reorganização e modernização dos centros de saúde, no sentido de criar mais e melhores cuidados de 

saúde para as populações, melhorando a acessibilidade, a proximidade e a qualidade dos serviços, 

bem como a satisfação dos profissionais e utentes [1]. Um dos mecanismos introduzidos nesta reforma 

foi a contratualização, que teve por objetivos uma maior responsabilização e exigência para a obtenção 

de mais eficientes e eficazes resultados em saúde, tendo por base a identificação e monitorização das 

necessidades em saúde das populações servidas [2].  

A este mecanismo de contratualização estão inerentes processos de seleção de indicadores de 

desempenho, definição de metas para esses mesmos indicadores, avaliação do desempenho das 

unidades contratualizadas e, em casos de desempenho satisfatório, atribuição de compensações 

financeiras e institucionais. 

Alguns dos agentes envolvidos em processos de contratualização têm identificado áreas em que se 

revela necessário melhorar o atual processo de contratualização [3]. Tem sido apontada uma reduzida 

flexibilidade no processo de seleção de indicadores, em que alguns indicadores são contratualizados 

com todas as unidades do território nacional, não se tendo em conta quais os indicadores que mais 

contribuem para os objetivos de cada unidade, tendo em conta o seu contexto epidemiológico, social e 

demográfico. Adicionalmente, a escolha de indicadores tem negligenciado o esforço que cada unidade 

necessita investir para atingir as metas propostas em cada indicador. A acrescer, essa escolha de 

indicadores não está alinhada com a própria avaliação de desempenho da unidade prestadora de 

cuidados. 

Esta tese tem como motivação dar resposta a estes desafios, construindo uma metodologia de apoio à 

contratualização que apoie o processo em diferentes fases. 

No sentido de identificar metodologias que permitissem dar resposta a estes desafios, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica que evidenciou que a literatura na área é bastante limitada e as metodologias 

existentes não permitem dar resposta de forma satisfatória às diferentes necessidades inerentes ao 

processo de contratualização. Assim, nesta tese construiu-se uma metodologia de apoio à 

contratualização com base em técnicas de avaliação multicritério, envolvendo três etapas: 

A primeira etapa da metodologia proposta consiste na estruturação da problemática, tendo por base a 

construção de um mapa multicritério cognitivo [4], identificando os objetivos finais e indicadores 

envolvidos no processo de contratualização, bem como os objetivos meios que permitem clarificar a 

influência de cada indicador nos objetivos finais. Segue-se um processo de seleção de indicadores, 

tendo esta seleção por base a contribuição de cada indicador para os objetivos finais definidos e o 
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esforço que a unidade a contratualizar terá de realizar para alcançar uma melhoria nesse indicador. A 

determinação destes contributos terá por base a abordagem MACBETH [4]. 

Finalmente, as unidades contratualizadas serão avaliadas segundo os indicadores de desempenho 

selecionados e com base no mapa multicritério cognitivo, sendo necessário construir para cada 

indicador uma função de valor no sentido de avaliar o desempenho para vários níveis do indicador. No 

sentido de avaliar o desempenho global das unidades envolvidas no processo de contratualização, 

propõe-se a utilização de dois operadores de agregação distintos: o modelo multilinear que será 

utilizado para agregar o valor ao nível dos diferentes indicadores e o modelo aditivo simples utilizado 

na agregação de valor ao nível dos objetivos meios.  

Após a fase de definição da metodologia proposta, realizaram-se um conjunto de entrevistas com 

especialistas da área da contratualização, com o intuito de avaliar a aplicabilidade da referida 

metodologia a situações de contratualização em contexto real e de identificar possíveis pontos de 

melhoria na mesma.  

A presente tese encontra-se organizada em capítulos: no capítulo 2 far-se-á uma breve introdução ao 

sistema de saúde português e ao serviço nacional de saúde, bem como ao papel que os cuidados de 

saúde primários e o mecanismo de contratualização desempenham nos mesmos. No capítulo 3 será 

apresentada a revisão bibliográfica efetuada, descrevendo e analisando as diferentes metodologias 

que se focam nos processos de seleção de indicadores e avaliação de desempenho em prestação de 

cuidados de saúde. No capítulo 4 será descrita a metodologia proposta para apoiar o processo de 

contratualização de cuidados de saúde primários, nas diferentes fases que a constituem. Por sua vez, 

no capítulo 5 são analisadas as entrevistas realizadas com um conjunto de especialistas na área da 

contratualização, com o intuito de avaliar a aplicabilidade da metodologia proposta a situações de 

contratualização. O capítulo 6 apresenta uma análise crítica à metodologia proposta, evidenciando os 

pontos fortes e fracos inerentes à mesma. Finalmente, no capítulo 7, salientar-se-ão as principais 

conclusões e serão apresentadas sugestões para desenvolvimentos futuros. 

2. Contextualização 

2.1. O Sistema de Saúde em Portugal  

O sistema de saúde português é caraterizado por três sistemas de cobertura coexistentes e 

sobrepostos: o serviço nacional de saúde (SNS), planos públicos e privados de asseguramento de 

prestação de cuidados de saúde para determinadas atividades profissionais e sistemas voluntários de 

seguros de saúde [5]. 

O SNS é definido como “um conjunto ordenado e hierarquizado de instituições e serviços oficiais 

prestadores de cuidados de saúde, funcionando sob a superintendência ou tutela do Ministério da 

Saúde” [6]. Representa o principal sistema de cobertura e abrange todas as unidades públicas 

prestadoras de cuidados de saúde, nomeadamente os estabelecimentos hospitalares, unidades locais 

de saúde e unidades prestadoras de CSP [7]. Caracteriza-se por ser universal, geral, tendencialmente 

gratuito e por ter como objetivo a garantia de equidade no acesso aos cuidados de saúde por parte da 



3 
 

população, independentemente da sua condição económica e anulando fatores geográficos ou sociais 

[8][9]. 

Os cuidados de saúde prestados pelo SNS podem ser divididos em CSP, cuidados de saúde 

hospitalares e cuidados de saúde continuados [9][10]. Os CSP assumem um marcado papel relativo à 

promoção da saúde e prevenção da doença, sendo caracterizados pela sua articulação com outros 

serviços de saúde [9]. Os cuidados hospitalares, por sua vez, são caracterizados por um maior grau de 

diferenciação comparativamente com os cuidados de saúde supracitados, estando associados 

igualmente a um papel de promoção da saúde e prevenção da doença sendo, no entanto, diferenciados 

por um papel mais ativo em situações de tratamento de doença aguda [11]. Os cuidados continuados 

dizem respeito a cuidados de recuperação e reintegração de doentes crónicos ou em situação de 

dependência e têm adquirido uma importância crescente devido ao envelhecimento da população [10].  

Na subsecção seguinte far-se-á uma breve análise relativa à evolução histórica do SNS. 

2.1.1. Enquadramento Histórico do Serviço Nacional de Saúde 

O primeiro passo para a criação do SNS foi dado em 1899, através da implementação dos “Serviços 

de Saúde Pública e Beneficência Pública” por parte do Dr. Ricardo Jorge. Os cuidados de saúde 

prestados até então eram de cariz privado, assentando o papel do Estado apenas na assistência às 

classes mais carenciadas [12].  

Em 1945 foram criados institutos com o intuito de prestar cuidados de saúde materna e infantil, bem 

como de combater problemas de saúde pública [12]. No ano seguinte surge a Previdência Social, com 

a objetivo de assegurar a prestação de cuidados de saúde à população trabalhadora e seus 

dependentes, através de um esquema de proteção na doença [12]. 

No período que se seguiu a esta tentativa de organização dos cuidados prestados em Portugal, existiu 

um foco bastante marcado na saúde pública, evidenciado pela criação de programas nacionais para 

controlo de patologias como tuberculose, lepra e certas doenças mentais. No entanto, até 1970, e 

apesar da criação do Ministério da Saúde em 1958, existia ainda uma grande fragmentação do sistema 

de saúde e a capacidade de financiamento dos serviços públicos de saúde era bastante limitada, 

representando a despesa na saúde cerca de 2.8% do Produto Interno Bruto [13]. 

Durante a década de 1970 foram legisladas algumas das maiores reformas no sistema de saúde 

português. Em 1971, com a “reforma de Gonçalves Ferreira”, surge uma idealização inicial de um SNS, 

sendo reconhecido pela primeira vez o direito à saúde a todos os cidadãos. Esta reforma aumentava a 

responsabilidade do Estado perante a saúde da população, em particular no que diz respeito à definição 

e implementação de políticas em saúde [13], [14]. Como consequência desta reforma surgiram os 

centros de saúde de primeira geração, com um perfil assumidamente ligado à prevenção e ao 

acompanhamento de grupos de risco e com uma forte incidência na saúde pública [13]. Por sua vez, o 

tratamento de doenças agudas era essencialmente assegurado pelos serviços médico-sociais das 

caixas de previdência [13]. 

No ano de 1976, com a nova constituição, reafirmou-se o direito de todos os cidadãos à proteção da 

saúde, idealizando-se um SNS universal e gratuito [12]. Surgiu igualmente, nesse mesmo ano, o 

“Despacho Arnault”, que garantia o acesso aos postos da Previdência Social a todos os cidadãos, 
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independentemente da sua capacidade contributiva [14][15]. Estes acontecimentos serviram de base 

para que, em 1979, fosse criado o SNS, garantindo a todos os cidadãos o acesso a cuidados de saúde, 

independentemente da sua situação económica e social [13]. No entanto, o SNS foi apenas 

completamente estabelecido 10 anos após a sua criação, tendo-se verificado um conjunto de passos 

intermédios, como nacionalização dos hospitais das misericórdias e a integração de centros de saúde 

[13] 

No ano de 1982, foram criadas 18 Administrações Regionais de Saúde (ARS) com o intuito de 

conseguir uma maior proximidade entre os cuidados de saúde e as populações servidas [13]. No ano 

seguinte é aprovado o regulamento dos centros de saúde, sendo igualmente criadas as carreiras de 

clínica geral e saúde pública, tendo em vista o apoio a esta focalização nos CSP [12]. 

No ano de 1989, com a revisão da Constituição Portuguesa, é abandonado o conceito de um SNS 

gratuito, sendo o direito à saúde garantido através de um SNS “universal e geral, tendo em conta a 

condições económico-sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito” [13]. Em 1990 foi aprovada a lei 

de Bases de Saúde, perspetivando a proteção de saúde como não só um direito, mas também uma 

responsabilidade conjunta dos cidadãos, da sociedade e do Estado [12]. 

Na década de 90 verificou-se uma crescente desmotivação entre os profissionais de saúde, causada 

principalmente pelas práticas de gestão centralizada que até aí se verificavam. Em resposta a esta 

insatisfação, foram criadas agências de contratualização que formalizaram a distinção entre 

financiamento e prestação de cuidados de saúde, aumentando a autonomia e responsabilização das 

unidades prestadoras de cuidados de saúde. 

A partir do ano de 1999 são visíveis os esforços em prol da eficiência e custo-efetividade, sendo 

exemplos disso a implementação dos projetos “alfa” e do Regime Remuneratório Experimental (RRE), 

que serviram de base para o desenvolvimento para técnica de contratualização mais adequadas [12].  

No ano de 2005 surgem as primeiras unidades de saúde familiar (USF), e dá-se início à reforma dos 

CSP, com o objetivo de fazer destes a base de todo o SNS [16]. No mesmo ano foi criada a unidade 

de Missão para os Cuidados de Saúde Primários (MCSP), com o intuito de providenciar os instrumentos 

operacionais que permitam acompanhar o desenvolvimento desta nova abordagem para os CSP [17]. 

Esta reforma tem por base a reorganização, principalmente a nível de gestão, da prestação de CSP. 

Esta reorganização tem em vista o abandono do controlo hierárquico vertical, sendo este substituído 

por uma rede de equipas autónomas [18]. O principal objetivo da referida reforma é uma mais adequada 

prestação de CSP às populações, melhorando as vertentes de acesso, eficiência e desempenho 

assistencial que lhe estão inerentes [18]. 

2.2. Os Cuidados de Saúde Primários 

2.2.1. O Conceito de Cuidados de Saúde Primários 

O conceito de CSP foi abordado pela primeira vez em 1920, com a publicação do relatório Dawson, 

que definiu a distinção entre cuidados de saúde primários, secundários e terciários. Este relatório 

mencionava que “unidades prestadoras de cuidados de saúde primários” acabariam por se tornar 

nucleares, assentando o foco das mesmas em “cuidados preventivos e ambulatórios” [19].  
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No século XX, destacam-se dois trabalhos pelo seu foco nos CSP. O primeiro, elaborado pelo Institute 

of Medicine em 1978, definia CSP como “a provisão de cuidados de saúde integrados e acessíveis, 

prestados por médicos capazes de abordar a maioria de necessidades em saúde pessoal, que 

desenvolvam uma relação de proximidade com os pacientes, nos contextos da família e da 

comunidade” [19]. Por sua vez, a declaração de Alma-Ata resultou da Conferência Internacional sobre 

Cuidados de Saúde Primários, em 1978 no Cazaquistão, que juntou 134 países para promover o 

conceito de CSP a nível global, definindo os seus princípios e o papel dos governos na aplicação do 

conceito na prestação de cuidados de saúde [20]. A declaração de Alma-Ata descreve os CSP como 

“cuidados essenciais, baseados em tecnologia e métodos, social e cientificamente aceites, acessíveis 

a todos os indivíduos na comunidade, com custos suportáveis, em todas as fases do seu 

desenvolvimento tanto para comunidade como para o país. São uma parte integrante do sistema de 

saúde, do qual são função e foco centrais, e do desenvolvimento económico da comunidade. São o 

primeiro ponto de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema de saúde, pelo 

que os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde as pessoas 

vivem e trabalham e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à 

saúde” [21][22]. 

A mesma declaração indica como principais vantagens dos CSP a sua capacidade de tornar os 

cuidados de saúde mais acessíveis às populações, de forma aceitável e comportável financeiramente. 

Atualmente, a prestação de CSP é concordante com o definido na declaração de Alma-Ata: estes 

cuidados são considerados o primeiro ponto de contacto da população com o sistema de saúde e 

deverão acompanhar todos os processos não só de prevenção da doença como de promoção da saúde 

existentes ao longo da vida [23]–[25]. Elementos como longitudinalidade (são identificáveis pela 

população e por cada individuo como fonte de cuidados de saúde regular, independentemente do tipo 

de problema), globalidade (as unidades prestadoras de CSP deverão ser capazes de mobilizar todo o 

tipo de serviços de saúde, inclusive aqueles que não sejam eficientemente prestados na unidade em 

questão) e coordenação são considerados essenciais neste tipo de cuidados de saúde [25]. 

2.2.2. O Papel dos Cuidados de Saúde Primários no Sistema de Saúde 

Os CSP, por serem baseados numa relação de proximidade com a população e por se focarem 

essencialmente na prevenção da doença e promoção da saúde, poderão ser preponderantes na 

solução de diversos problemas relacionados com o estilo de vida da população. Um estudo realizado 

nos Estados Unidos da América verificou que os estados que apresentavam maiores rácios de clínicos 

gerais por 1000 pessoas apresentavam taxas mais reduzidas de mortalidade infantil, doenças 

cardiovasculares ou neoplasias bem como de fatores de risco como alcoolismo e tabagismo [26].  

É, para além disto, globalmente aceite que os países cujos sistemas de saúde se encontram assentes 

numa estrutura sólida de CSP apresentam maior equidade, eficiência e custo-efetividade do que os 

sistemas que os substituem por um maior foco em cuidados secundários, associados a consultas de 

especialistas [19], [24], [27], [28]. A acrescer, estes sistemas são igualmente caracterizados por maiores 

níveis de satisfação, tanto da parte dos utentes como dos profissionais de saúde [25].  
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Estas mais-valias levaram a que, em 2008, a OMS publicasse o relatório “Primary Care: Now more than 

ever”, alertando para o potencial destes cuidados no apoio aos sistemas de saúde, no sentido de dar 

resposta a um mundo em mudança, caracterizado por maiores pressões no sentido da eficácia, custo 

efetividade e eficiência [23], [29]. 

Um adequado sistema de prestação de CSP poderá, então, ser determinante para o sucesso de um 

sistema de saúde. Na subsecção seguinte analisar-se-á o contexto da prestação de CSP em Portugal. 

2.2.3. Os Cuidados de Saúde Primários em Portugal 

2.2.3.1. Enquadramento Histórico dos Cuidados de Saúde Primários em 

Portugal 

Considerando o conceito contemplado na declaração de Alma-Ata, é possível afirmar que os CSP em 

Portugal têm, aproximadamente, uma história de 40 anos [30].  

Numa primeira fase, iniciada em 1971, o Estado reconheceu em diploma legal o direito à saúde de 

todos os cidadãos, sendo criados centros de saúde de primeira geração. Estes centros de saúde 

procuravam integrar múltiplas instituições com preocupações preventivas e de saúde pública, até aí 

organizadas de forma vertical. Os centros de saúde de primeira geração estavam associados ao 

conceito de saúde pública, assentando a sua atividade em cuidados referentes a vacinação, vigilância 

de saúde materna e infantil e saúde escolar [30][31]. Paralelamente, os serviços curativos extra-

hospitalares eram prestados essencialmente nos postos clínicos dos Serviços Médico-Sociais das 

caixas de previdência, prestando estas assistência social e na doença aos trabalhadores que 

descontavam para as respetivas “caixas” e às suas famílias [32]. A atuação destes centros de 1ª 

geração perdurou até à criação dos centros de saúde pós-SNS (1971-1983) [32]. 

Assim, em 1983, após a criação do SNS, teve inicio a “segunda geração” de centros de saúde [30]. 

Esta segunda geração integrou os centros de saúde de “primeira geração” com os postos dos Serviços 

Médico-Sociais e com hospitais concelhios [30]. Os centros de saúde de segunda geração, 

caracterizados por uma estrutura organizativa do tipo burocrático sem gestão institucional autónoma, 

apresentavam uma dependência de base distrital delegada às recém-criadas ARS (1982) [33]. A 

estrutura destes centros de saúde assentava na identidade das diversas linhas profissionais, 

nomeadamente a carreira médica de clínica geral, criada em 1983 [30].  

Apesar de permitir uma maior racionalidade na utilização de recursos, o modelo organizacional dos 

centros de saúde de segunda geração revelou-se desajustado relativamente às necessidades tanto 

dos utentes como dos profissionais de saúde [30]. Assim, e em resposta a estes desafios, foram criados 

projetos experimentais e de inovação organizativa, que procuravam explorar novas formas de 

reorganização da prestação de CSP [34]. De entre estes projetos, destacam-se o projeto “alfa” (1996) 

e o Regime Remuneratório Experimental (RRE) (1998) [30].  

Em particular, o projeto alfa constituiu um exemplo de uma nova forma de organização e prestação de 

cuidados de saúde prestados por médicos de medicina geral e familiar, tendo como objetivo “(…) 

proporcionar autonomia em troca de uma responsabilização objetiva pela melhoria do acesso e da 

qualidade(…)” . Este projeto pretendia igualmente incentivar a capacidade de iniciativa de pequenos 

grupos de médicos de família em colaboração com outros profissionais de saúde para, de forma 
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autónoma e inovadora, cuidarem adequadamente de uma lista de utentes, atendendo à sua capacidade 

e meios disponíveis [34]. A avaliação do projeto alfa apontou igualmente para a necessidade de estudar 

formas retributivas mais justas, que permitissem recompensar os melhores desempenhos [30], [34]. 

Esta argumentação culminou com a criação do RRE em 1998, que definiu uma nova modalidade 

remuneratória para os médicos, implementando uma componente salarial associada à quantidade de 

trabalho e qualidade do desempenho profissional, constituindo-se então uma vertente de capitação 

ponderada em alternativa ao tradicional modelo salarial da função pública [34]. A introdução das 

alterações propostas no RRE apresentou resultados bastante positivos, nomeadamente no que diz 

respeito a satisfação dos profissionais e a custo-efetividade [34]. 

A organização do sistema de saúde baseou-se, durante um longo período de tempo, na divisão do 

território em regiões de saúde (ARS) e, subsequentemente em sub-regiões de saúde (SRS), 

caracterizada por uma gestão fortemente centralizada (delegada ao nível das ARS) e altamente 

burocratizada, limitando a capacidade de inovar e fomentando a desconfiança no sistema. As unidades 

prestadoras de CSP não possuíam autonomia financeira ou administrativa, levando a uma crescente 

insatisfação dos profissionais e constituindo uma ameaça ao desenvolvimento da medicina familiar [17]. 

Em resposta a esta situação de desmotivação e insatisfação dos profissionais de saúde surgiram, em 

1999, os centros de saúde de “terceira geração”, dotados de personalidade jurídica e autonomia 

técnica, administrativa e financeira [35], sendo assim formalizada a independência funcional dos 

centros de saúde relativamente às respetivas ARS e SRS [35]. Estes centros de saúde seriam 

constituídos por unidades de saúde familiares (USF), com autonomia técnica e financeira, sob 

coordenação das ARS [34][17]. 

2.2.3.2. A Reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

Em 2005 iniciou-se um período de reforma dos CSP em Portugal, visando a modernização dos centros 

de saúde, tornando-os pedras basilares do SNS. Esta reforma procurava melhorar a acessibilidade, 

proximidade, eficiência e qualidade dos CSP e, simultaneamente, aumentar a satisfação e motivação 

de profissionais de saúde e utentes [1]. Na base desta reforma estavam [36]: 

 A orientação para a comunidade; 

 A flexibilidade organizativa e de gestão; 

 A simplificação e desburocratização dos processos; 

 O trabalho em equipa; 

 A autonomia e responsabilização; 

 A melhoria contínua de qualidade; 

 A contratualização e avaliação de desempenho; 

Este processo de mudança foi caracterizado por dois vetores principais: por um lado ocorre a extinção 

das SRS e a reestruturação do Ministério da Saúde e, por outro, o aparecimento das USF, criadas a 

partir de candidaturas voluntárias realizadas por equipas autónomas de profissionais de saúde, 

nomeadamente especialistas em medicina familiar, enfermeiros e administrativos [37]–[39]. Estas 

equipas foram então responsabilizadas pela definição de um plano de ação, no qual se incluem a 

carteira de serviços, o compromisso assistencial, o horário de funcionamento e articulação com outras 
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unidades [37]. As USF são consideradas a célula organizacional da prestação de cuidados de saúde 

de forma personalizada, garantindo a acessibilidade, a continuidade e a globalidade desses cuidados 

[39]. Cada USF é responsável por uma população que, em geral, varia entre os 4000 e os 18000 utentes 

[32] 

O funcionamento das primeiras USF iniciou-se em Setembro de 2006, sendo que em 2013 existiam 

357 USF em funcionamento [40].  

A remuneração dos profissionais destas USF está sujeita a sistemas de contratualização, resultantes 

do aperfeiçoamento dos projetos alfa e RRE, estando o pagamento dos profissionais relacionado com 

a qualidade do seu desempenho [41]. 

A reforma iniciada em 2005 levou também, em 2008, à criação de Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES) [42]. Estes constituem serviços descentralizados da ARS, proporcionando uma maior 

proximidade com as populações e maior qualidade de serviço e, em simultâneo, procurando agregar 

recursos e estruturas de gestão de forma a obter uma maior rentabilidade recorrendo, por exemplo, a 

economias de escala [17], [41]. Os ACES têm autonomia administrativa de decisão e para 

implementação de soluções ajustadas aos seus recursos e populações. Estes agrupamentos são 

constituídos por diferentes unidades funcionais, sendo estas analisadas em maior detalhe na secção 

seguinte. No sentido de conduzir este processo de reforma foi criada, em 2005, a MCSP [17].  

2.2.3.3. Estrutura Organizacional dos Cuidados de Saúde Primários 

A reforma iniciada em 2005 resultou numa reconfiguração da estrutura organizacional associada à 

prestação de CSP. A gestão de recursos foi atribuída à responsabilidade dos ACES, tendo em vista 

não só melhorar a qualidade dos serviços prestados como atingir uma maior custo-efetividade [17]. A 

missão dos ACES consiste na prestação de cuidados assistenciais e não assistenciais aos cidadãos e 

populações, através das suas unidades funcionais, às quais presta apoio técnico e logístico [37]. Este 

apoio assenta em serviços de formação, de desenvolvimento de competências e de avaliação de 

resultados [37].  

Estruturalmente, um ACES é organizado de acordo com o organograma da figura 1, sendo dirigido por 

um diretor executivo e composto por um conselho clínico, um conselho de comunidade, uma unidade 

de apoio à gestão e por uma rede de unidades funcionais na prestação de cuidados de saúde: Unidades 

de Saúde Familiar (USF), Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), Unidades de Saúde Pública 

(USP), Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP), Unidades de Cuidados de Saúde 

Personalizados (UCSP), podendo existir outras unidades, se considerado necessário pela ARS [37]. 

Cada uma destas unidades funcionais assenta numa equipa multiprofissional, com autonomia técnica 

e profissional, que atua em intercooperação com as demais unidades funcionais do ACES [37]. 
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Figura 1- Organograma de um ACES[37] 

 
Seguidamente, descrever-se-á brevemente cada uma das unidades funcionais atrás referidas: 

 Unidades de Cuidados na Comunidade:  

As UCC têm por missão contribuir para a melhoria do estado de saúde da população da sua área de 

intervenção ao prestar cuidados de saúde e apoio psicológico, social, domiciliário e comunitário, com 

especial incidência em grupos mais vulneráveis, em estado de maior dependência física ou funcional 

ou de doença que requeira acompanhamento próximo [43]. Incluem-se igualmente no foco de ação 

destas unidades o apoio à população vítima de maus tratos ou com necessidades especiais [44]. Estas 

unidades assentam em equipas multiprofissionais autónomas de intervenção comunitária, compostas 

por enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas da fala, nutricionistas, entre outros [43]. 

 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados: 

As UCSP são definidas como unidades elementares de prestação de cuidados de saúde 

personalizados à população inscrita de uma determinada área geográfica, garantindo a acessibilidade, 

globalidade, qualidade e continuidade dos mesmos [45]. Associadas hierarquicamente ao ACES, as 

UCSP têm a mesma carteira básica de serviços a cumprir que uma USF e deseja-se que as UCSP 

evoluam voluntariamente para USF [45] [46]. 

 Unidades de Saúde Pública: 

Assumindo funções de observação epidemiológica da área geográfica sobre a qual atua, as USP têm 

por objetivo a promoção e proteção da saúde, prevenção de doença, bem como vigilância 

epidemiológica da população inscrita. É responsável pela identificação das necessidades da população 

e pela monitorização do seu estado de saúde [46].  

 As suas atividades essenciais envolvem a recolha e análise de dados de saúde, o diagnóstico de 

saúde da população e elaboração do plano local de saúde. Esta unidade deve articular-se com os 

restantes pontos funcionais do ACES, construindo redes locais de cooperação [47]. 

 Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados: 

As unidades de recursos assistenciais partilhados têm por missão a prestação de serviços assistências 

e de consultadoria às restantes unidades do ACES, coordenado os serviços das mesmas com os 



10 
 

serviços hospitalares e de certas especialidades, como psicologia, higiene oral e nutrição [48]. A sua 

constituição é mais heterogénea do que as unidades anteriormente referidas, devido às funções que 

estas assumem [46].  

 Unidades de Saúde Familiar 

As USF foram criadas com o intuito de serem o novo pilar da prestação de cuidados de saúde primários 

em Portugal, constituindo “as unidades fundamentais da prestação de cuidados de saúde individual e 

familiar, formadas por equipas multiprofissionais, com autonomia organizacional, funcional e técnica, 

integradas com as restantes unidades funcionais dentro do ACES” [49] [50]. Visam alcançar objetivos 

e metas de qualidade relativamente a processos e resultados, dendo avaliadas e responsabilizadas de 

acordo com o seu desempenho. Prestam, como já referido, cuidados de saúde a populações de entre 

4000 a 18000 utentes sendo, no entanto, as listas de utentes calculadas em unidades ponderadas (UP). 

Cada médico deverá ser responsável por uma lista mínima de 2358 UP, sendo que os utentes até 6 

anos são ponderados pelo fator de 1.5, os adultos entre 65 e 74 pelo fator de 3, adultos com 75 ou 

mais anos pelo fator de 2.5 e os restantes utentes com uma ponderação de 1 [51][52].  

A prestação de CSP pelas USF proporciona o primeiro contacto da população com o sistema de saúde, 

permitindo assim uma maior proximidade destes cuidados à população. Estas unidades são 

constituídas por médicos, enfermeiros e pessoal administrativo [50].  

As USF encontram-se divididas segundo três modelos: modelos A, B e C [52]. Esta divisão depende, 

essencialmente, de três aspetos: modelo de financiamento e respetivo estado jurídico, diferenciação 

do modelo retributivo e grau de autonomia organizacional. Cada modelo terá, igualmente, um diferente 

grau de partilha de risco e de compensação retributiva [53]. Estes modelos são abaixo descritos: 

Modelo A: As USF modelo A correspondem a uma fase de aprendizagem e aperfeiçoamento do 

trabalho em equipa, tendo um contributo inicial para a prática de contratualização interna. É uma fase 

indispensável em situações em que não estejam implementados ideais de trabalho em equipa ou onde 

não exista um historial de avaliação de desempenho técnico [53]. Este modelo envolve a 

contratualização de metas cujo cumprimento se traduz em incentivos institucionais para a USF [49] 

Modelo B: Este modelo é indicado para equipas com um maior amadurecimento organizacional, onde 

o trabalho em equipa em saúde familiar é uma prática efetiva, dispostas a aceitar um nível de 

contratualização mais exigente em termos de desempenho. Às USF incluídas neste modelo é exigida 

a participação no processo de acreditação das USF. A estas unidades, para além de incentivos 

institucionais poderão ser incentivos financeiros aos profissionais, mediante o cumprimento de 

determinadas metas [53]. 

Modelo C: Trata-se de um modelo experimental, de carácter supletivo relativamente a eventuais 

insuficiências do SNS. As unidades contidas neste modelo devem ter origem nos setores social, 

cooperativo e privado, estando articuladas com um centro de saúde, ainda que independentes 

hierarquicamente do mesmo. A sua atividade é baseada em contratos programa, estabelecidos com a 

respetiva ARS, sendo sujeitas a avaliação externa por parte da mesma ou de outras entidades [53]. 
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2.2.4. Contratualização de Cuidados de Saúde Primários 

2.2.4.1. Conceito de Contratualização de Cuidados de Saúde 

A contratualização de cuidados de saúde consiste, essencialmente, na definição e implementação de 

um contrato segundo o qual uma entidade (entidade contratualizadora) prevê uma compensação a uma 

segunda entidade (contratualizada) em troca da prestação de um conjunto predefinido de cuidados de 

saúde a uma população alvo [54][55].  

O processo de contratualização origina um contexto de gestão descentralizada, sendo os contratos de 

desempenho definidos como um conjunto de instrumentos de gestão utilizados para responsabilizar 

cada uma das partes envolvidas e para atingir os resultados mutuamente acordados [54].  

A implementação deste mecanismo tem por objetivo uma mais eficaz e eficiente prestação de CSP, 

garantindo às unidades prestadoras de cuidados uma maior autonomia no sentido de delinear as 

estratégias mais adequadas para colmatar as necessidades em saúde da população por ela servida 

[56]. Associado a esta maior autonomia está também um maior sentido de responsabilização das 

unidades funcionais, buscando uma maior racionalidade na utilização de recursos e na obtenção de 

melhorias na saúde das populações servidas [55][57].  

Existem, no entanto, diversos aspetos críticos aos processos de contratualização em ambiente de 

prestação de cuidados de saúde. Por um lado, a implementação deste mecanismo poderá revelar-se 

mais dispendiosa que a gestão centralizada, devido aos custos de formação e às alterações em termos 

organizacionais que lhe estão inerentes. A acrescer, a definição dos contratos de desempenho, bem 

como o desenvolvimento de sistemas de incentivos e avaliação de desempenho exigem a definição de 

ferramentas de apoio apropriadas, tal como de sistemas de informação robustos [54][58].  

Finalmente, é importante ter em conta que a utilização de indicadores de desempenho poderá ter uma 

componente “perversa” associada, na medida em que as unidades contratualizadas tendem a focar os 

seus recursos na obtenção de resultados nas vertentes em que serão avaliadas [29].  

O processo de contratualização é usualmente encarado de forma cíclica, sendo constituído por 4 fases 

distintas, representadas na figura 2: Aferição, Planeamento, Prestação e Avaliação.  

A primeira fase, de aferição, tem por base a caracterização da população alvo em termos 

epidemiológicos, demográficos e sociais. Nesta fase analisar-se-á igualmente adequabilidade dos 

cuidados de saúde que até então foram prestados a essa mesma população, procurando identificar 

possíveis falhas a colmatar [57].  

Numa segunda fase decorrerá um planeamento das ações a assumir no ciclo de contratualização 

considerado. Esta fase envolve a definição dos indicadores de desempenho segundo os quais a 

entidade contratualizada será avaliada, o estabelecimento de metas para os mesmos e de estratégias 

a assumir tendo em vista o alcance dessas metas [57]. 

A terceira fase corresponde à prestação dos cuidados de saúde acordados na qual decorrerão, se 

necessário, correções às estratégias anteriormente definidas [57]. 

Finalmente, existe uma fase de prestação de contas na qual será analisada a prestação das unidades 

contratualizadas. Caso este desempenho se revele satisfatório, dar-se-á nesta fase lugar à atribuição 

de incentivos e compensações às unidades prestadoras de cuidados de saúde [57]. Esta fase 
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corresponde igualmente a um período de reflexão, no qual se procurarão identificar as principais 

limitações dos cuidados prestados até então e medidas corretivas a adotar em futuros ciclos de 

contratualização. 

 

Figura 2- O ciclo de contratualização [59] 

 
O processo de contratualização de cuidados de saúde é já bastante comum em diferentes países 

europeus, como Espanha ou Reino Unido, e inclusive a nível Mundial, com países como Canadá e 

Austrália a apresentarem já uma cultura de contratualização bem assente [34]. No caso particular de 

Portugal, esta prática de contratualização de CSP foi implementada inicialmente em 1997, para centros 

de saúde tendo, em 2007, sido implementada para o caso das USF. A atual metodologia de 

contratualização de CSP em Portugal será explorada na secção seguinte.   

2.2.4.2. Processo de Contratualização de Cuidados de Saúde Primários 

em Portugal 

O processo de contratualização de CSP em Portugal tem como objetivos identificar, acompanhar e 

colmatar as necessidades em saúde das populações e, em simultâneo, avaliar e premiar boas práticas 

em prestação de CSP [60]. Este processo decorre em duas fases distintas: Contratualização Interna 

(realizada entre os ACES e as respetivas unidades funcionais) e Contratualização Externa (realizada 

entre as ARS e os ACES nelas englobados) [60]. Ambas as fases do processo de contratualização de 

CSP serão abordadas em maior detalhe numa fase posterior da presente subsecção.  

Os processos de contratualização externa e interna são operacionalizados em 3 fases [60]: 

 Negociação: Esta fase procura avaliar a adequabilidade da prestação de CSP, tendo em conta as 

necessidades em saúde da população servida, a política de saúde vigente, as restrições 

orçamentais e outros condicionalismos [60]. É igualmente nesta fase que serão definidos os 

indicadores de desempenho a contratualizar, bem como as metas a atingir para cada um deles. 

 Monitorização e acompanhamento: Esta fase é caracterizada pela recolha de informação relativa 

aos compromissos assumidos pelas diferentes partes relativamente às diferentes dimensões de 

análise (acesso, qualidade assistencial, desempenho económico-financeiro, entre outros) e onde 

se analisam medidas que permitam corrigir desvios relativamente ao idealizado pelas partes 

envolvidas [60]. 

 Avaliação: A avaliação representa não só um momento de prestação de contas mas, de forma 

igualmente importante, um momento de reflexão sobre o desempenho de todos os intervenientes, 
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avaliando os respetivos resultados. Esta fase apresenta um considerável potencial transformador, 

pretendendo-se que contribua para alteração de práticas incorretas, melhorando-as tendo em vista 

futuros ciclos de contratualização [60]. 

 

Figura 3- Modelo de contratualização de uma ARS com os respetivos ACES (externa) e destes com as 

respetivas unidades funcionais (interna) [60] 

 
Contratualização Externa 

O processo de contratualização externa, realizado entre as ARS e respetivos ACES, consiste na 

elaboração de uma proposta de plano de desempenho por parte do Diretor Executivo e Presidente do 

Conselho Clinico e de Saúde do ACES que é posteriormente negociado com a respetiva ARS. Este 

processo negocial culmina com a assinatura do contrato-programa.  

Tanto o plano de desempenho como o contrato programa constituem instrumentos de transferência de 

autonomia e responsabilidade entre o ACES e a ARS. O plano de desempenho procura, por um lado, 

caracterizar o ACES a contratualizar em termos de recursos e base populacional e, por outro, definir 

prioridades assistenciais. Este documento inclui, entre outros componentes, propostas de metas para 

os indicadores de desempenho, que são definidas tendo em conta o historial do ACES, os recursos 

disponíveis e o contexto em que este se insere [60][61]. Por sua vez, o contrato-programa deverá estar 

alinhado com o plano de desempenho e é neste documento que se identificam as responsabilidades e 

contrapartidas de ambas as partes, bem como as regras de acompanhamento e monitorização a 

desenvolver pelo ACES [60].  

O processo de contratualização externa envolve a negociação de um conjunto de indicadores de 

desempenho que permitem avaliar o desempenho das unidades funcionais associadas ao ACES. A 

cada um destes indicadores está associada uma ponderação, cujo valor depende da complexidade da 

atividade monitorizada, do número de utentes alvo, do impacto da atividade na saúde da população, 

do seu alinhamento com as áreas prioritárias do Plano Nacional de Saúde e do potencial do mesmo 

para a indução de ganhos de eficiência [62]. Ao processo de contratualização externa está associada 

a seleção de uma matriz de 20 indicadores a contratualizar com os ACES, divididos de acordo com 3 

eixos [60]:  

 Eixo nacional: Constituído por 14 indicadores selecionados a nível nacional, comuns a todos 

os ACES, cuja soma das ponderações é de 75%. Entre estes 14 indicadores, incluem-se 2 
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indicadores relativos à dimensão de acesso, 9 relativos a desempenho assistencial, 2 

referentes a eficiência e 1 indicador respeitante à satisfação dos utentes. 

 Eixo regional: Respeitante a 4 indicadores selecionados pelas ARS, acordo com os programas 

regionais ou prioridades de saúde regionalmente definidas, não colmatadas pelos indicadores 

de eixo nacional. Estes indicadores têm uma ponderação acumulada de 17% 

 Eixo local: Conjunto de 2 indicadores, com uma ponderação total de 8%, definidos por cada 

ACES com o intuído de colmatar necessidades locais de saúde. 

A avaliação de cada ACES é feita recorrendo a um Índice Global de Desempenho (IDG), uma métrica 

global de desempenho a aplicar a cada ACES, obtida agregando o desempenho do ACES em cada 

indicador contratualizado. O cálculo deste índice é explicitado abaixo: 

 
 

𝑰𝑫𝑮′ = ∑ 𝑮𝑪𝑨𝑰𝒊𝑷𝒊

𝟐𝟎

𝒊=𝟏

 (1) 

 
Onde 𝐺𝐶𝐴𝐼𝑖 diz respeito ao grau de cumprimento ajustado de cada indicador e 𝑃𝑖 à ponderação desse 

mesmo indicador. O valor final do IDG é obtido recorrendo ao seguinte ajuste [60], [62]: 

𝐼𝐷𝐺 = {
0% 𝑠𝑒 𝐼𝐷𝐺′ < 75%

𝐼𝐷𝐺′𝑠𝑒 75% ≤ 𝐼𝐷𝐺′ < 100%
100% 𝑠𝑒 𝐼𝐷𝐺′ ≥ 100%

 

O valor do incentivo a atribuir a cada ACES é então calculado recorrendo à expressão abaixo, onde 

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 corresponde ao valor do incentivo a atribuir se o IDG for de 100%: 

 𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝐼𝐷𝐺 × 𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙  (2) 

Contratualização Interna 

O processo de contratualização interna procura definir a atividade a desenvolver pelas diferentes 

unidades funcionais inseridas no ACES como resposta às necessidades em saúde da população e as 

prioridades assistenciais definidas de acordo com o perfil epidemiológico da população a servir. Este 

processo culmina com a assinatura de uma carta de compromisso, que orientará a atividade da unidade 

ao longo do ciclo de contratualização considerado. Ao processo de contratualização interna está 

associada a seleção de uma matriz de 22 indicadores de desempenho, segundo os quais será avaliado 

o desempenho das unidades funcionais do ACES. Estes indicadores dividem-se de acordo com 3 eixos 

[60]: 

 12 indicadores comuns a todas as unidades, definidos pela ACSS, de acordo com as 

prioridades em política de saúde relativamente a dimensões de acesso (2 indicadores) , 

desempenho assistencial (7 indicadores), satisfação (1 indicador) e eficiência (2 indicadores), 

definidos paralelamente ao Plano Nacional de Saúde.  No seu somatório, estes indicadores 

apresentam uma ponderação de 62.5%. 

 4 indicadores selecionados a cada três anos pela ARS, comuns às unidades funcionais da área 

em questão. Estes indicadores apresentam uma ponderação de 15%. 

 2 indicadores selecionados pelo ACES em especifico para todas as unidades funcionais do 

agrupamento com uma ponderação relativa de 7.5%. 

 4 indicadores propostos pela própria unidade, com uma ponderação total de 15%.  
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É importante notar que as metas propostas por cada ACES às suas unidades funcionais deverão estar 

em linha com as metas que o próprio ACES assumiu perante a ARS no processo de contratualização 

externa.  

A partir do ano de 2014, o processo de negociação de metas passará a ser suportado por um modelo 

de clusterização de unidades funcionais, sendo estas agrupadas de acordo com a sua dimensão, 

historial e modelo (USF A, B ou UCSP) e de acordo com as características da população de inscritos 

na mesma [67] [69]. 

No que toca à atribuição de incentivos institucionais a cada unidade funcional, esta tem por base uma 

fórmula de cálculo semelhante à verificada para a contratualização externa, recorrendo à utilização de 

uma métrica global de desempenho, o IDG. O incentivo institucional a atribuir é limitado de acordo 

como o número de unidades ponderadas (UP) associadas à unidade funcional, sendo que unidades 

com um maior número de unidades ponderadas associadas terão maiores incentivos potenciais, da 

seguinte forma [60]: 

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = {

9 600 𝑠𝑒 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑃′𝑠 < 8 500
15 200 𝑠𝑒 8 500 ≤ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑃′𝑠 < 15 500

20 000 𝑠𝑒 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑃′𝑠 ≥ 15 500
(€) 

E, assim, os incentivos institucionais são atribuídos tendo em conta a seguinte métrica: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 = {
0 𝑠𝑒 𝐼𝐷𝐺 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 75%

𝐼𝐷𝐺 × 𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒 75% ≤ 𝐼𝐷𝐺 < 100%
𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝐼𝐷𝐺 ≥ 100%

(€) 

 

Como já abordado anteriormente, o processo de contratualização apresenta um conjunto de mais-

valias, nomeadamente no que diz respeito à eficiência, eficácia e adequabilidade dos cuidados 

prestados.  

Ainda assim, existe igualmente um conjunto de limitações inerentes à forma como este processo 

decorre em Portugal [3]. Um dos pontos indicado pela Associação Nacional de USF (USF-AN) como 

limitação do atual processo de contratualização reside no processo atual de seleção de indicadores. 

Atualmente, mais de metade dos indicadores contratualizados, tanto em contratualização externa como 

interna, são os mesmos para todas as unidades a nível nacional, não tendo em conta os diferentes 

contextos sociais, epidemiológicos e demográficos em que estas se inserem [3]. Por outro lado, a 

ponderação de cada indicador é igualmente universal, ou seja, um indicador terá a mesma ponderação 

independentemente da unidade para a qual será contratualizado.  

Outro dos pontos apontado como uma limitação no atual processo de contratualização consiste no facto 

de os atuais processos de seleção de indicadores e definição de metas não tomarem em consideração 

o esforço que cada unidade terá de realizar para atingir a meta contratualizada em cada indicador [3].  

Tendo em conta estas limitações, poderão existir situações em que os indicadores selecionados para 

contratualização de uma dada unidade, bem como as metas para eles definidos, não sejam os mais 

adequados, tendo em conta as características da referida unidade.  

No sentido de identificar metodologias que permitissem dar resposta a estes desafios, realizou-se uma 

revisão bibliográfica, que será abordada no seguinte capítulo.  
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3. Revisão Bibliográfica 

Analisando o trabalho desenvolvido na subsecção 2.2.4.2, na qual se estudou o processo de 

contratualização de CSP atualmente praticado em Portugal, é possível determinar um conjunto de 

características que uma metodologia de apoio a este processo deve conter. Nomeadamente, uma 

metodologia que pretenda apoiar eficazmente o processo de contratualização de CSP deverá 

contemplar: 

 Um método que permita estruturar os processos de seleção de indicadores e avaliação do 

desempenho das unidades contratualizadas; 

 Um processo de seleção dos indicadores de desempenho para os quais uma melhoria mais 

contribui para atingir os objetivos finais associados à prestação de CSP; 

 A determinação das ponderações a atribuir a cada indicador incluído no processo de 

contratualização; 

 A avaliação do desempenho de cada unidade contratualizada, estando esta avaliação alinhada 

com o processo de seleção de indicadores atrás definido; 

No que diz respeito ao processo de contratualização na sua globalidade, grande parte da literatura 

existente diz respeito a descrições das práticas internacionais relativas aos diferentes países onde a 

contratualização de CSP está implementada [63]–[67]. É, ainda assim, relevante que se realize uma 

pesquisa exaustiva no sentido de identificar abordagens que se possam revelar relevantes para cada 

uma das fases inerentes a este processo.  

Neste sentido, realizou-se uma revisão bibliográfica nas bases de dados Pubmed, ISI Web of 

Knowledge e Google, recorrendo às seguintes palavras-chave: “Primary Care”, “Health Care 

Commissioning”, “Health Care Contracting”, combinadas com os termos: “Indicator Selection”, 

“Performance Measurement”, “Performance Management” e “Incentive Setting”. Pretende-se com esta 

revisão identificar abordagens que se podem revelar úteis para o processo de contratualização. 

O presente capítulo analisa, inicialmente, a importância dos processos de seleção de indicadores de 

avaliação de desempenho em ambiente de cuidados de saúde, focando-se posteriormente nas 

metodologias encontradas na literatura que se focam em cada um desses processos. 

3.1.  Avaliação e indicadores de desempenho em prestação de cuidados de 

saúde 

Antes de se iniciar a exploração da literatura, é relevante que se analise a importância associada ao 

desenvolvimento de adequadas abordagens para avaliação do desempenho de unidades prestadoras 

de CSP bem como para seleção dos indicadores de desempenho mais apropriados para inclusão nessa 

avaliação.  

O termo “desempenho” pode estar associado a um conjunto de definições e vertentes. Este conceito 

pode ser expresso relativamente a robustez, eficiência, resistência ou até retorno de um investimento 

[68]. A avaliação de desempenho não constitui um fim em si mesmo, mas sim um meio de se atingir 

um desempenho superior ou de se chegar a um nível mais atrativo [68]. 
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O processo de medição de desempenho permite comummente não só identificar o nível em que uma 

organização se encontra como também o nível que se pretende atingir e, mais relevantemente, quais 

as formas mais adequadas e eficazes de se atingir esse nível [68]. A definição de sistemas de avaliação 

de desempenho adequados é então central, tendo em vista o alinhamento das operações de uma 

organização com a sua direção estratégica [69].  

O processo de avaliação de desempenho decorre de forma cíclica, sendo caracterizado por 4 fases 

essenciais, representadas na figura 4: (1) Uma fase de estruturação do processo de avaliação de 

desempenho, onde se definirão as vertentes que é importante avaliar, bem como como e quando serão 

avaliadas, (2) a avaliação concreta das vertentes de desempenho consideradas relevantes, de acordo 

com a estratégia atrás definida, (3) a análise dos resultados obtidos na avaliação de desempenho, 

procurando-se então encontrar os motivos para eventuais pontos fracos ou limitações, (4) a 

implementação de ações corretivas, tendo em vista a colmatação das falhas identificadas na fase de 

análise.  

 

Figura 4 - Ciclo de avaliação de desempenho [70] 

 
No caso particular da avaliação de desempenho em prestação de cuidados de saúde, verificou-se um 

crescimento acentuado na utilização de sistemas de monitorização de desempenho nos últimos 25 

anos [71]. Para este acentuado crescimento contribuíram diversos fatores, como as elevadas pressões 

ao nível da contenção de custos, uma maior responsabilização das unidades prestadoras de cuidados 

de saúde perante os órgãos de gestão e perante as populações que servem, bem como os avanços na 

área das tecnologias de informação, que facilitaram a recolha e processamento de dados, permitindo 

aumentar a disponibilidade e uniformização dos mesmos [71].   

À avaliação de desempenho deverá estar inerente um processo de seleção dos indicadores de 

desempenho a incluir nesse processo. Um indicador de desempenho consiste numa sinalização proxy 

da evolução de uma grandeza, não representando, por si só, um sinónimo de qualidade [72].  

Em contexto de cuidados de saúde, os indicadores de desempenho podem dizer respeito a uma de 

três grandes dimensões: resultado, processo e estrutura, a tríade de Donabedian [73].  

A utilização de indicadores de resultado na avaliação do desempenho de unidades prestadoras de 

cuidados de saúde é ainda bastante comum, dizendo estes indicadores respeito a grandezas como 

recuperação de função fisiológica, mortalidade ou morbilidade. Os indicadores de resultado, apesar de 

a sua validade ser praticamente inquestionável, levantam alguns problemas, nomeadamente no que 

diz respeito ao facto de os resultados obtidos poderem não ser totalmente atribuíveis à qualidade dos 

cuidados prestados [73].  
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Em resposta a estas limitações, poderão ser utilizados indicadores de processo, ou seja, indicadores 

que permitam avaliar a qualidade dos cuidados prestados e não dos resultados dos mesmos. A 

utilização deste tipo de indicadores é justificada pelo facto de o interesse na avaliação de desempenho 

residir essencialmente na adequação dos cuidados prestados, tendo em vista a obtenção de resultados 

e não somente nos resultados atingidos [73]. Por outro lado, poderão igualmente ser utilizados 

indicadores de estrutura, referentes às condições em que os cuidados são prestados, em termos de 

recursos tecnológicos, humanos e físicos.  

Atualmente, é bastante consensual que a utilização conjunta destes três tipos de indicadores é a 

abordagem mais adequada na avaliação de desempenho em prestação de cuidados de saúde [74]–

[76].  

Um indicador a envolver num processo de avaliação deverá obedecer a um conjunto de características, 

nomeadamente: (1) deverá ser diretamente relevante para o objetivo ou grandeza que pretendem 

avaliar, (2) deverá ser consistente ao longo de um período de tempo, (3) não deverá fomentar 

comportamentos perversos por parte das organizações a avaliar, (4) deverá ser facilmente interpretável 

e (5) não deverá representar um peso adicional para as unidades a avaliar [71].  

A subsecção seguinte analisará as metodologias encontradas na literatura que procuram dar resposta 

ao processo de seleção dos indicadores de desempenho mais apropriados em ambiente de prestação 

de cuidados de saúde. 

3.2. Metodologias de seleção de indicadores em prestação de cuidados de 

saúde 

 
Um indicador de desempenho constitui, essencialmente, “uma variável que permite avaliar a eficácia 

ou eficiência de uma vertente de um sistema relativamente a uma meta ou alvo” [77]. Os indicadores 

de desempenho em prestação de cuidados de saúde constituem então um meio para o fim 

representado pela melhoria da prestação desses cuidados, permitindo comparar os resultados obtidos 

com as metas definidas [77].  

No caso particular do processo de contratualização de CSP, existe uma marcada evidência na literatura 

de que “o que é avaliado é realizado”, ou seja, as unidades contratualizadas tendem a focar os seus 

recursos nas grandezas em que serão avaliadas [58]. Este princípio reforça a importância da seleção 

dos indicadores que mais contribuirão para os objetivos da prestação de CSP, garantindo que os 

recursos e esforços das unidades são empregues da maneira mais adequada.  

Destaca-se, no que diz respeito às metodologias de apoio à seleção de indicadores em ambiente de 

prestação de cuidados de saúde, a utilização do RAND Appropriateness Method (RAM). 

O RAM foi desenvolvido em 1963 com o intuito de avaliar a adequação de práticas médicas e, apesar 

de ter sofrido alterações desde então, o âmago da metodologia manteve-se inalterado, tendo esta 

abordagem sido já utilizada com sucesso em seleção de indicadores em prestação de cuidados de 

saúde [78]–[83].  

A principal vantagem deste método consiste no facto de permitir combinar a opinião de especialistas 

relativamente à adequabilidade de um conjunto de indicadores de desempenho com a evidência 

científica existente relativamente aos mesmos [84]. 
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Deste modo, e após identificados os indicadores cuja adequabilidade para inclusão no processo de 

avaliação de desempenho será avaliada, é realizada uma revisão bibliográfica incidente na evidência 

científica existente no que diz respeito a cada um dos indicadores a avaliar [85]. Esta revisão tem por 

objetivo fornecer uma base científica robusta, no sentido de suportar os julgamentos providenciados 

por um painel de especialistas, numa fase posterior do processo [86]. 

Em seguida, é selecionado um painel de especialistas na área de estudo, cuja opinião será analisada 

na avaliação da adequabilidade de cada indicador considerado. Usualmente esta seleção é feita tendo 

por base recomendações de sociedades médicas relevantes [85]. 

Após definido o painel de especialistas, é enviada a cada um dos especialistas a lista de indicadores a 

avaliar, bem como os resultados da revisão bibliográfica realizada. É, nesta fase, pedido aos diferentes 

especialistas convidados que avaliem, isoladamente, e tendo por base a sua opinião e a evidência 

científica disponibilizada, a adequabilidade de cada um dos indicadores considerados. Esta avaliação 

é feita segundo uma escala do tipo Likert, sendo cada indicador avaliado numa escala de 1 a 9, 

correspondendo 1 a “totalmente inapropriado” e 9 a “totalmente apropriado” [84]. 

Após esta primeira fase de avaliação, é realizada uma reunião presencial entre os especialistas 

convidados, com o intuito de discutir as avaliações realizadas na primeira ronda, procurando clarificar 

eventuais pontos de desacordo [84]. Posteriormente a esta fase de discussão, é pedido aos 

especialistas que avaliem novamente a adequabilidade de cada um dos indicadores considerados, 

numa escala semelhante à proposta na primeira ronda [84]. 

No final da segunda ronda de avaliações, a adequação de cada indicador para inclusão no processo 

de avaliação de desempenho é feita tendo por base a análise da mediana das avaliações feitas pelos 

especialistas na segunda ronda de avaliações [84].  

Usualmente, indicadores cuja mediana das avaliações é igual ou superior a 7 são considerados 

apropriados, a adequação de indicadores com uma mediana entre 4 e 7 é considerada “incerta”, sendo 

os restantes indicadores descartados [87]. No entanto, estes limiares de adequação variam entre os 

estudos encontrados [78].  

Usualmente, para que um indicador seja considerado “apropriado”, para além de ser necessário cumprir 

um limiar de adequabilidade relativamente à mediana das avaliações feitas pelos especialistas, deverá 

igualmente existir um consenso relativamente às referidas avaliações. Na maior parte dos estudos, é 

condição necessária à existência de um “consenso” relativamente à adequação de um indicador, que 

todas as avaliações feitas à mesma estejam incluídas num intervalo de dimensão 3, na escala utilizada. 

Assim, a título exemplificativo, um indicador será considerado “apropriado” se a mediana das avaliações 

à sua adequação for de 8 e todas as avaliações estiverem inseridas no intervalo (7-9) [79]. 

Uma representação esquemática do processo é apresentada na figura 5. 
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Figura 5-Esquematização do RAM [88] 

 
A metodologia inerente ao RAM apresenta como principal vantagem a utilização combinada de 

evidência científica e opinião de especialistas, bem como o encorajamento da discussão entre 

especialistas, facilitando a identificação de fatores que poderão comprometer a adequabilidade de 

certos indicadores [84].  

Ainda assim, na utilização deste método, a opinião de certas partes interessadas, como utentes ou 

pessoal médico não é tida em conta. Por outro lado, os resultados inerentes a esta abordagem revelam-

se bastante limitados, tendo em vista a posterior fase de avaliação de desempenho [84]. De facto, a 

abordagem RAM não contempla os processos de definição de metas ou definição da ponderação de 

cada indicador. Desta forma, fica inviabilizada a utilização exclusiva desta abordagem tendo em vista 

o apoio ao processo de contratualização. 

A próxima subsecção analisará as metodologias de avaliação de desempenho em ambiente de 

prestação de cuidados de saúde identificadas pela presente revisão bibliográfica. 

3.3. Avaliação de desempenho em prestação de cuidados de saúde 

Apesar de, aparentemente, a medição de desempenho em ambiente de prestação de cuidados de 

saúde poder ser vista como um fenómeno relativamente recente, existem registos datados de 1754 de 

hospitais que procediam a análises detalhadas dos resultados dos tratamentos neles prestados [89]. 

Ao longo da sua história, os sistemas de avaliação de desempenho foram alvo de considerável 

resistência, levando que até ao final do século XX o processo de avaliação de desempenho tivesse por 

base a disponibilidade de informação e não a relevância das medições realizadas [89]. De facto, apenas 

na década de 1980, devido a uma maior pressão no sentido da eficácia e eficiência na prestação de 

cuidados de saúde, se verificou uma maior evolução na definição e implementação de sistemas 

adequados tendo em vista a avaliação do desempenho de unidades prestadoras de cuidados de saúde 

[69].  

Deste modo, nas décadas de 1980 e 1990, e após identificadas as limitações dos sistemas até aí 

utilizados, surgiram os modelos os modelos Seis Sigma, modelo de excelência da EFQM (European 

Foundation for Quality Management). Estes modelos serão descritos em seguida. 

Metodologia Seis-Sigma: Esta metodologia foi desenvolvida por corporações como a Motorola e a 

General Electric, que definiram objetivos de manufaturação para os seus produtos como a procura da 
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“qualidade seis-sigma”, a qual define os limites máximos de tolerância a defeitos em 3.4 defeitos por 

milhão de unidades [90][91].  

Na base desta metodologia está a ideia de que grande parte dos defeitos ou falhas de qualidade não 

são imprevisíveis ou inevitáveis e que se é possível, por um lado, determinar o número de falhas 

existentes, será possível encontrar a causa dessas falhas e corrigi-las [92]. Esta abordagem assenta 

essencialmente em 5 fases chave: (1) definição do problema, (2) medição do número de falhas, (3) 

análise das causas para as falhas verificadas, (4) alterações ao plano de ação, tendo em vista correção 

das falhas encontradas e (5) controlo da qualidade dos serviços/produtos [90] 

A quantidade de defeitos ou falhas pode ser definida em diferentes termos, dependendo do processo 

que se pretenda avaliar. No caso particular da monitorização de desempenho em ambiente de 

prestação de cuidados de saúde, um “defeito” poderá ser visto, a título exemplificativo, como o número 

de crianças com menos de 2 anos que não têm o plano de vacinação atualizado [92].  

Existem, no entanto, algumas limitações inerentes à aplicação da abordagem seis-sigma. Esta 

metodologia tem um elevado custo de implementação, representa uma abordagem de elevada 

complexidade e requer a existência de informação completa e uniforme para cada tipo de “falha” a 

avaliar [92], [93]. É igualmente importante referir que os pesos a atribuir a cada tipo de defeito são 

obtidos tendo em conta apenas a importância relativa dos mesmos, o que constitui um erro grave em 

análise de decisão [94]. 

Modelo de Excelência da EFQM: Este modelo foi criado em 1988 com o apoio da Comissão Europeia, 

com o intuito de servir como base para a gestão de desempenho para industrias privadas, como a 

Volkswagen ou Phillips. No entanto, dado o sucesso da sua aplicação, esta abordagem foi já adaptada 

a diferentes tipos de organização, nomeadamente ao caso da prestação de cuidados de saúde [95]–

[99]. O modelo de excelência da EFQM constitui uma ferramenta prática no sentido de apoiar 

organizações a assumir ações de gestão ao identificar a sua posição relativamente a um nível de 

excelência, permitindo que esta identifique os pontos a melhorar e como melhorá-los [100]. Na base 

deste modelo está o ideal de que a avaliação e monitorização de desempenho deverá incidir em todos 

os níveis que constituem uma organização e que são relevantes para as diferentes partes envolvidas, 

indo de encontro às suas expectativas [95]. 

O modelo de excelência da EFQM encontra-se dividido em nove critérios, que estão agrupados de 

acordo com duas vertentes: “Meios”, referentes aos processos e estruturas inerentes à organização e 

“Resultados”, estando o modelo assente na premissa de que os meios dirigem e originam resultados. 

O princípio base desta metodologia é, então, que uma organização com “meios” adequados terá 

resultados de excelência [101]. A vertente “Meios” divide-se nos critérios “Liderança”, “Recursos 

Humanos”, “Estratégia”, “Recursos” e “Processos” e, por sua vez, a vertente “Resultados” engloba os 

critérios “Satisfação das pessoas”, “Satisfação dos clientes”, “Impacto na sociedade” e “Desempenho 

chave”. Este modelo encontra-se ilustrado na figura 6. 
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Figura 6-Modelo EFQM [97] 

 
Como ilustrado na figura 6, às vertentes “Meios” e “Resultados” são atribuídas as ponderações de 50%, 

sendo que a cada critério que as constitui é atribuída uma pontuação de acordo com a sua importância 

para a organização a avaliar [97].  

A avaliação de desempenho é feita recorrendo a um sistema de pontuações, tendo por base o 

desempenho das unidades a avaliar em cada um dos critérios existentes no modelo [95]. 

Apesar de existirem já indicações positivas da aplicação desta metodologia no processo de avaliação 

de desempenho em cuidados de saúde [102], esta abordagem poderá não ser suficientemente 

específica para contemplar todas as áreas relevantes em cuidados de saúde, podendo ainda surgir 

problemas relacionados com a terminologia utilizada [100]. 

No final do século XX foram propostos novos modelos de avaliação de desempenho em ambiente de 

prestação de cuidados de saúde [69]. No entanto, muitas destas abordagens focavam-se apenas na 

identificação das vertentes que deverão ser avaliadas e dos principais determinantes do desempenho 

de uma organização prestadora de cuidados de saúde [69], não fornecendo quaisquer guias sobre 

como selecionar indicadores que permitam avaliar essas vertentes ou sobre como proceder, na prática, 

à avaliação das unidades. Por outro lado, os pesos de cada vertente/critério são frequentemente 

aferidos considerando apenas as suas importâncias na ótica dos decisores, o que constitui um erro 

grave em análise de decisão. De entre estas abordagens, destacam-se:  

Pirâmide de desempenho: desenvolvida em 1990 por Judson, esta abordagem procurava monitorizar 

o desempenho ao longo de diferentes níveis de uma organização, fazendo uma clara distinção entre 

medidas respeitantes a intervenientes exteriores à organização (satisfação do cliente, qualidade e 

entrega) e medidas respeitantes aos intervenientes internos à organização (produtos, tempo de ciclo e 

desperdício) [69] [103]. 

Matriz de Resultados/Determinantes: desenvolvida como solução para o grande foco dos sistemas 

de avaliação de desempenho em medidas de cariz financeiro, a matriz de resultados/determinantes 

propôs uma abordagem baseada na medição de, por um lado, os resultados de uma organização e, 

por outro, os determinantes desses resultados. A componente dos resultados engloba medidas de 

caracter financeiro e de competitividade, enquanto a componente referente aos determinantes envolve 

medidas relacionadas com a qualidade dos serviços, de flexibilidade, utilização de recursos e inovação 
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[103]. Apesar de esta metodologia indicar possíveis indicadores para cada uma das vertentes a avaliar, 

não é explícita relativamente a abordagens de ponderação dos mesmos, sendo esta comummente 

realizada com base apenas na importância dos mesmos [103]. 

Prisma de desempenho: considerada uma abordagem de avaliação de desempenho de segunda 

geração, o prisma de desempenho consiste na avaliação de cinco vertentes de avaliação de qualidade: 

satisfação dos intervenientes, estratégias, processos, capacidades e contribuições dos intervenientes 

[69], [104], [105]. Esta abordagem apresenta um marcado foco nas diferentes partes envolvidas na 

organização e nas suas relações com a mesma, assumindo que “não é possível gerar valor numa 

organização sem valor nas partes nela envolvidas” [69], [106]. 

Método de recursos, processos e resultados de Brown: Esta abordagem considera medições de 

três tipos na avaliação de uma organização: medições de recursos, de processo e de resultados [69]. 

Na base desta metodologia está o ideal de que cada uma das fases anteriormente mencionadas é a 

principal determinante das fases seguintes, assumindo uma relação de causas e efeitos que 

determinam o desempenho de uma organização [69][104]. 

Balanced Scorecard (BSC): Desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton em 1990, existem já 

bastantes evidências de sucesso na utilização do BSC em ambiente de prestação de cuidados de 

saúde [107]–[109]. A utilização do BSC tem por base a definição de um conjunto de métricas alinhadas 

com a estratégia da organização, estando esta abordagem assente no princípio de que a excelência 

inerente à prestação de serviços assenta no equilíbrio entre as várias funções desempenhadas, e não 

na maximização de um reduzido conjunto de funções em detrimento de outras [110], [111]. Este 

equilíbrio é traduzido na utilização de medidas relativas a objetivos a longo e curto prazo, de indicadores 

de resultado e de processo e respeitantes a perspetivas internas e externas à organização [110].  

O BSC tem inerente a definição de medidas e indicadores adequados à visão, missão e estratégia da 

organização a avaliar, sendo que estas medidas procuram englobar quatro perspetivas distintas 

inerentes ao desempenho: 

 Perspetiva dos stakeholders: Esta vertente procura responder à questão “Quão adequada é a  

prestação da organização, de acordo com as necessidades dos stakeholders?”. Diz respeito à 

problemática da avaliação da satisfação de necessidades e interesses dos agentes envolvidos 

(desde pacientes, a pessoal médico e comunidade envolvida) [112]. 

 Perspetiva dos processos internos: Procurando responder à questão “Quão adequado é o 

nosso desempenho ao nível dos processos internos?”, esta vertente tem em vista a 

identificação dos processos chave inerentes à função da organização, que deverão estar 

alinhados com os objetivos da mesma [110], [112].  

 Perspetiva da utilização de recursos: O foco desta vertente reside na eficiência e racionalidade 

na utilização dos recursos de uma unidade, fator determinante para o sucesso da mesma [112]. 

Estes recursos não são limitados a recursos físicos, englobando igualmente os recursos 

humanos, técnicos e financeiros utilizados no desenvolver da atividade da organização [112]. 

Esta perspetiva, utilizada em ambiente de prestação de cuidados de saúde substitui a 

perspetiva financeira proposta por Kaplan e Norton, alargando a sua visão [111], [112]. 
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 Perspetiva de inovação e aprendizagem: Esta vertente procura responder à questão “A 

organização tem capacidade para mudar, inovar e melhorar de forma contínua?”, dizendo 

respeito a recursos mais intangíveis da organização e ao seu potencial [110]. Assim, são 

consideradas componentes como a motivação e desenvolvimento de competências para que, 

no futuro, se possa aproveitar esse potencial para gerar um desempenho de excelência [112]. 

Apesar de ter sido já largamente utilizado em ambiente de prestação de cuidados de saúde, existem 

algumas limitações inerentes à utilização do BSC nesse meio. Primeiramente, é necessário considerar 

que esta abordagem poderá revelar-se demasiado genérica para englobar todos os fatores de interesse 

envolvidos na prestação de cuidados de saúde, sendo este fator agravado pelo facto de o BSC não ter 

sido pensado para organizações deste tipo. Por outro lado, o BSC assume uma relação de causalidade 

entre as diferentes vertentes consideradas, o que pode não corresponder necessariamente à realidade 

em todos os tipos de organização [113]. É ainda relevante notar que o peso de cada vertente e indicador 

considerado é obtido tendo por base a noção de importância associada aos mesmos por parte dos 

decisores [114]. 

Analisando as metodologias para avaliação de desempenho acima abordadas, é percetível a existência 

de algumas limitações que comprometem a sua utilização em ambiente de contratualização de CSP.  

Inicialmente, é importante notar que muitas das abordagens descritas focam-se apenas no tipo de 

vertentes que deverão ser consideradas no processo de avaliação de desempenho de uma 

organização, não detalhando o processo de seleção de indicadores a utilizar nem explicitando a 

definição dos objetivos mais relevantes ao desempenho das referidas organização [115].  

Por outro lado, as ferramentas atrás descritas não fornecem métodos de ponderação para cada 

critério/indicador selecionado, sendo estas por vezes atribuídas tendo por base apenas a noção de 

importância relativa dos mesmos. É ainda importante notar que as referidas metodologias não propõem 

abordagens explícitas para agregação do valor inerente ao desempenho de cada unidade ou propõem 

métodos de agregação demasiado simples, desajustados à complexidade inerente à problemática de 

avaliação de desempenho em prestação de cuidados de saúde. 

3.4.  Modelos multicritério para seleção de indicadores e avaliação de 

desempenho em prestação de cuidados de saúde 

As metodologias apresentadas na subsecção anterior incluem, como já referido, erros comuns em 

análise de decisão. Entre estes erros inclui-se a não inclusão de todos os objetivos e critérios relevantes 

para a problemática em questão, a utilização de operadores de agregação que simplificam demasiado 

a problemática em questão ou a aferição dos pesos de cada critério ou objetivo tendo por base apenas 

a importância relativa dos mesmos.  

Como alternativa às referidas metodologias, a análise multicritério de decisão- Multicriteria Decision 

Analysis (MCDA), permite avaliar o desempenho das unidades prestadoras de cuidados de saúde 

considerando simultâneamente múltiplos critérios e objetivos identificados pelos decisores como 

relevantes para o processo supracitado [70][116]. A cada um dos critérios considerados relevantes 

pelos decisores é atribuido um peso, tomando em consideração os níveis de desempenho inerentes a 

esse mesmo critério [70].  
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A utilização de modelos de MCDA no que diz respeito à avaliação de desempenho de unidades 

prestadoras de cuidados de saúde permite aferir uma métrica global de desempenho para cada uma 

delas, recorrendo à utilização de operadores de agregação [70]. A utilização de uma métrica global de 

desempenho é vantajosa relativamente à análise de cada indicador separadamente na medida em que 

esta permite aferir facilmente se as alterações promovidas na unidade se estão a refletir em melhorias 

no desempenho global ou apenas num conjunto restrito de indicadores [70]. Existem diferentes 

abordagens tendo em vista a agregação de valor relativo ao desempenho de uma determinada 

organização, sendo a mais comum a utilização do modelo aditivo simples como operador de agregação, 

 
𝑉(𝑎) = ∑ 𝑤𝑖𝑣𝑖(𝑎)

𝑛

𝑖=1

 (3) 

Onde 𝑉(𝑎) diz respeito ao valor agregado da unidade 𝑎 a avaliar, 𝑤𝑖 diz corresponde ao peso relativo 

de cada critério considerado 𝑖 e  𝑣𝑖(𝑎) diz respeito ao valor da unidade 𝑎 em cada um dos critérios.  De 

notar que a utilização deste modelo de agregação não permite a consideração de sinergias entre os 

vários critérios e objetivos considerados, sendo que em situações reais de tomada de decisão estas 

sinergias são uma presença constante e , caso sejam desprezadas, poderão ocorrer casos de 

sobrevalorização de certas unidades [70].  

No que diz respeito ao processo de seleção de indicadores, a utilização de abordagens de MCDA, 

poderá facilitar a clarificação da intensidade da influência de cada indicador nos objetivos finais 

inerentes à problemática em análise, permitindo assim proceder a uma escolha mais informada acerca 

dos indicadores mais apropropriados a incluir num processo de avaliação de desempenho. 

A MCDA não pretende encontrar a “resposta certa”, mas sim apoiar o processo de tomada de decisão, 

aferindo a natureza do problema em questão, os objetivos envolvidos, bem como as prioridades e 

valores inerentes a cada opção [116]. O modelo de apoio à decisão é construído através de uma 

componente social bem marcada, num processo interativo e humanista, considerando as opiniões de 

todos os decisores envolvidos [70]. 

Após a realização de uma pesquisa bibliográfica com o intuito de identificar metodologias multicritério 

que permitissem apoiar o processo de contratualização de CSP, verificou-se que são raras as 

aplicações multicritério tendo em vista a avaliação de desempenho na área da saúde. Por outro lado, 

são igualmente escassas as abordagens que permitem, no processo de agregação de valor e 

determinação dos pesos inerentes a cada objetivo, considerar interações e sinergias entre esses 

mesmos critérios, impossibilitando assim a sua utilização de forma satisfatória [70]. 

Para além disto, de entre as metodologias encontradas, nenhuma delas apresentava uma abordagem 

clara e bem definida para apoiar o processo de seleção dos indicadores que, para o contexto em 

análise, mais contribuirão para os objetivos definidos. 

No entanto, destaca-se o estudo realizado por Diana Lopes [117], por constituir um exemplo de 

aplicação de uma metodologia de avaliação e monitorização de desempenho ao caso das USF 

portuguesas e, por outro lado, por ter sido o único estudo encontrado  em ambiente de prestação de 

cuidados de saúde cujo operador de agregação utilizado (Modelo 2-aditivo do integral de Choquet) 

permite considerar interações entre os critérios envolvidos na avaliação das unidades, 
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𝑉(𝑎) = ∑ 𝑣𝑖𝑝𝑖(𝑎) −

1

2
∑ 𝐼𝑖𝑗|𝑝𝑖(𝑎) − 𝑝𝑗(𝑎)

(𝑖,𝑗);1≠𝑗

|

𝑛

𝑖=1

 (4) 

Onde 𝑣𝑖 diz respeito ao peso do critério 𝑖, 𝑉(𝑎) ao valor global da unidade 𝑎  e 𝐼𝑖𝑗 a um parâmetro de 

interação entre os critérios 𝑖 e 𝑗 [117].  

Ainda assim, este estudo, à semelhança da grande maioria dos estudos encontrados que se focam no 

processo de avaliação de desempenho em ambiente de prestação de cuidados de saúde, não propõe 

um método especifico para seleção de indicadores [70], [117]. Esta fase revela-se central num processo 

como o de contratualização de CSP, tendo a importância do processo de seleção de indicadores 

adequados e que mais contribuirão para o alcance dos objetivos inerentes à avaliação de desempenho 

[118].  

3.5. Resultado da revisão bibliográfica 

Após a realização da presente revisão bibliográfica com o intuito de encontrar metodologias que se 

pudessem revelar uteis no suporte ao processo de contratualização de CSP, verificou-se que não 

existem, na literatura, soluções que se considerassem adequadas com o referido propósito, tendo por 

base as necessidades enunciadas no início do presente capítulo. Estes resultados são evidenciados 

pela informação presente na tabela 1, que pretende sintetizar as características das diferentes 

metodologias encontradas na presente revisão bibliográfica e a sua adequação relativamente às 

características ideais de uma metodologia de suporte à contratualização de CSP. 

Verificou-se que grande parte das metodologias que definem uma abordagem de suporte à avaliação 

de unidades prestadoras de cuidados de saúde não apresentam soluções concretas no que diz respeito 

ao processo de seleção de indicadores a incluir na avaliação e incluem, comummente, erros graves em 

análise de decisão. Estes erros incluem a atribuição de pesos aos diferentes indicadores considerando 

apenas a sua importância do ponto de vista dos decisores e não os níveis de desempenho associados 

a esses indicadores [70]. Por outro lado, muitas das metodologias encontradas utilizam operadores de 

agregação demasiado simples, não considerando interações entre os objetivos definidos como 

relevantes [70]. A acrescer, são raras as metodologias que apresentam uma abordagem explícita de 

estruturação dos objetivos finais e meios inerentes ao processo de contratualização.  

No que diz respeito a metodologias definidas com o intuito de selecionar indicadores de desempenho, 

verificou-se que são escassas as abordagens que propõe uma solução para esta problemática, sendo 

que a metodologia mais utilizada neste processo (RAM) não se encontra diretamente alinhada com o 

processo de avaliação de desempenho subsequente e não contempla quaisquer processos de 

definição de metas ou de ponderação dos indicadores selecionados.  

A abordagem escolhida na presente tese para dar resposta às necessidades inerentes ao processo de 

contratualização será apresentada no capítulo 4.
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Tabela 1-Síntese das características das metodologias encontradas na revisão bibliográfica, relativamente às necessidades inerentes ao processo de contratualização. 
 

Metodologia 

Permite estruturar o 

processo de 

contratualização? 

Permite selecionar 

indicadores de 

desempenho? 

Que processo de 

seleção de 

indicadores utiliza? 

Permite avaliar o 

desempenho das 

unidades? 

Que mecanismo de 

agregação utiliza? 

RAND/UCLA [78],[82],[81] Não Sim 

RAND/UCLA 

Appropriateness 

Method 

Não Não se aplica 

Metodologia Seis Sigma 

[92], [119], [120] 
Não Não Não se aplica Sim Não definido 

Modelo de excelência 

EFQM [95], [97], [121] 
Não Não Não se aplica Sim 

Modelo aditivo 

simples 

Pirâmide de 

desempenho [122] 
Não Não Não se aplica Sim Não definido 

Matriz de resultados e 

determinantes [115] 
Não Não Não se aplica Sim Não definido 

Prisma de desempenho 

[105] 
Não Não Não se aplica Sim Não definido 

Metodologia de inputs, 

processos e outputs de 

Brown 

Não Não Não se aplica Sim Não definido 

Balanced Scorecard 

[109], [110], [112] 
Não Não Não se aplica Sim 

Modelo aditivo 

simples 

Metodologia MACBETH-

IC [117] 
Sim Não Não se aplica Sim 

Mecanismo 2-aditivo 

do Integral de 

Choquet/Modelo 

aditivo simples 
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4. Metodologia Proposta 

 
Na ausência de metodologias que respondessem de forma adequada aos desafios do processo de 

contratualização de CSP definidos para esta tese, desenvolveu-se uma metodologia multicritério que 

permita suportar as diferentes fases do referido processo. Pretende-se que a mesma seja genérica o 

suficiente para, por um lado, ser implementável ao nível dos dois subprocessos que constituem a 

contratualização de CSP (contratualização interna e contratualização externa) e, por outro lado, poder 

ser aplicada a unidades prestadoras de CSP em diferentes contextos demográficos, epidemiológicos e 

sociais.  

Assim, o presente trabalho assume como objetivos a definição de uma metodologia de apoio à 

contratualização de CSP que: 

 Permita estruturar o processo de seleção de indicadores, tendo em vista a sua utilização nos 

processos de contratualização e avaliação de desempenho; 

 Estabeleça procedimentos que permitam identificar os objetivos finais inerentes à problemática 

de contratualização, bem como os objetivos intermédios que permitem clarificar a influência de 

cada indicador de desempenho nos objetivos finais definidos; 

 Apoie, tendo em conta a informação disponível, a seleção dos indicadores de desempenho que 

potenciarão um máximo nível de alcance dos objetivos a atingir com a prestação de CSP; 

 Permita alinhar a seleção de indicadores supracitada com a fase de prestação de contas e 

avaliação do desempenho das unidades contratualizadas; 

Desta forma, a presente proposta metodológica deverá contemplar um conjunto de fases que permitam 

dar resposta às necessidades acima enunciadas.  

Numa fase inicial, é relevante que se estruture o processo de contratualização de CSP e a forma como 

este se articula com a prestação destes cuidados de primeira linha. Pretende-se nesta fase identificar 

os objetivos finais inerentes à prestação de CSP, bem como todos os indicadores de desempenho que 

poderão vir a ser incluídos no processo de contratualização. Por outro lado, revela-se também 

determinante a definição de uma rede de objetivos meios (ou intermédios) que permitam clarificar a 

influência de cada indicador nos objetivos finais definidos. Esta estrutura é representada de forma 

esquemática na figura 7, onde se encontram representados, na base da estrutura, os indicadores de 

desempenho com potencial para inclusão no processo de contratualização e, no topo, os objetivos 

finais inerentes à prestação de CSP. Intermediamente verifica-se a existência de um conjunto de 

objetivos meios que clarificarão a contribuição de cada indicador para os objetivos finais. 

No sentido de identificar os indicadores de desempenho mais apropriados para inclusão no processo 

de contratualização é necessário que se quantifique a contribuição de cada indicador para os objetivos 

finais, passando esta fase pela determinação dos coeficientes 𝑘𝑖 representados na figura 7. A 

determinação destes coeficientes permitirá verificar quais os indicadores que potenciarão um máximo 

grau de alcance dos objetivos finais, tendo em vista a sua inclusão no processo de contratualização. É 

importante notar que estes coeficientes serão específicos para cada unidade a contratualizar, ou seja, 

numa unidade que preste CSP a uma população consideravelmente idosa, os indicadores inerentes à 
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vigilância de hipertensão e diabetes terão uma maior influência ao nível dos objetivos finais 

comparativamente com indicadores respeitantes ao cumprimento do Plano Nacional de Vacinação 

(PNV). Para além da contribuição de cada indicador nos objetivos finais é igualmente relevante que, no 

processo de seleção de indicadores, se considere o esforço que a unidade a contratualizar terá de 

realizar para atingir uma melhoria em cada indicador considerado.  

Pretende-se igualmente que a presente metodologia permita, numa fase final do ciclo de 

contratualização, proceder a uma avaliação multicritério do desempenho das unidades 

contratualizadas. Pretende-se então obter um valor global de desempenho para cada unidade, 

representado na figura 7 por 𝑣𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙, resultante da agregação das pontuações relativas a cada indicador 

e objetivo-meio que para ele contribuem, 𝑣𝑖. 

 

Figura 7-Visão geral ilustrativa do processo de determinação da contribuição de cada indicador para os objetivos 

finais e subsequente avaliação de desempenho 

 

No sentido de dar resposta a estes desafios, propõe-se a adaptação da abordagem Multicriteria 

Cognitive Mapping (MCM) ao contexto de contratualização de CSP, combinando assim a utilização de 

mapas cognitivos como ferramenta de estruturação com a abordagem MACBETH (Measuring 

Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) no sentido de suportar os processos de 

seleção de indicadores de desempenho e de avaliação das unidades contratualizadas. A abordagem 

MCM, desenvolvida por Rodrigues et al [4], consiste na aplicação de um modelo multicritério à estrutura 

de um mapa cognitivo por forma a, por um lado, identificar os conceitos relevantes à problemática em 

análise bem como as relações que entre eles se estabelecem e, por outro, determinar a influência que 

os conceitos intermédios (meios) terão nos objetivos finais (fins) [4]. 

Esta estrutura revela-se particularmente útil para adaptação ao processo de contratualização de CSP 

na medida em que permitirá determinar a influência de cada indicador de desempenho nos objetivos 

finais, permitindo então que esta variável seja considerada no processo de seleção de indicadores. 

Estes indicadores poderão, posteriormente, ser utilizados numa avaliação multicritério do desempenho 

das unidades contratualizadas, tendo por base o mapa multicritério cognitivo construído.  
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A aplicação da abordagem MCM envolve uma componente técnica e uma componente social, 

igualmente importantes [4]. A componente social consiste no processo interativo entre os decisores e 

facilitador ao longo das diferentes etapas da metodologia, num conjunto de processos sociais como, 

por exemplo, conferências de decisão. Este processo tem por objetivo estimular o pensamento objetivo 

e estratégico por parte dos decisores, garantindo a existência de um compromisso por parte dos 

mesmos. No que diz respeito à componente técnica, esta está presente na modelação dos julgamentos 

emitidos pelos decisores, levando à construção do modelo pretendido.   

A presente metodologia, desenvolvida no sentido de apoiar os processos de seleção de indicadores e 

de avaliação do desempenho das unidades contratualizadas envolverá um conjunto de etapas (é 

relevante notar que a ordem destas etapas não é rígida, sendo possível, se necessário, voltar atrás): 

 Estruturação do mapa multicritério cognitivo que permitirá identificar os objetivos finais 

inerentes à prestação de CSP, bem como os objetivos meios e indicadores que para eles 

contribuem; 

 Definição de um conjunto de níveis de desempenho plausíveis para cada indicador de 

desempenho considerado; 

 Determinação da influência de cada indicador nos respetivos nós pais; 

 Medição da influência de cada objetivo meio nos nós pais correspondentes; 

 Aferição da influência de cada indicador nos objetivos finais definidos; 

 Determinação das taxas de esforço associadas à obtenção de uma melhoria em cada um dos 

indicadores considerados; 

 Seleção dos indicadores de desempenho mais apropriados, tendo em vista a sua inclusão no 

processo de contratualização; 

 Construção de uma função de valor para cada um dos indicadores selecionados, com o intuito 

de converter o desempenho das unidades em valor na ótica dos decisores; 

 Determinação do valor global de desempenho da unidade contratualizada, fazendo uso dos 

mecanismos de agregação apropriados, que permitem colapsar os múltiplos objetivos numa 

métrica de desempenho única; 

Após a aplicação da presente metodologia, pretende-se providenciar às entidades envolvidas na 

contratualização, por um lado, uma lista dos indicadores mais adequados para inclusão no processo 

de contratualização, bem como as respetivas ponderações, e, por outro, um valor global de 

desempenho de cada uma das unidades contratualizadas.  

O conjunto de atividades inerentes ao presente trabalho poderá ser dividido em três fases principais: 

(1) a definição de uma proposta metodológica que procure dar resposta aos desafios inerentes ao 

processo de contratualização, (2) a realização de um conjunto de entrevistas com especialistas no 

processo de contratualização tendo em vista, por um lado, avaliar a aplicabilidade da metodologia 

proposta e, por outro, identificar possíveis lacunas na mesma que poderão dificultar a sua aplicação a 

situações reais de contratualização e (3) uma fase de testes, na qual se aplicará a proposta 

metodológica a uma situação de contratualização.  
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De notar que o presente capítulo se foca essencialmente na primeira fase, de definição da proposta 

metodológica. No presente capítulo serão apresentadas, paralelamente, as componentes técnica e 

social associadas a cada uma das fases da metodologia proposta. 

No capítulo 5, por sua vez, será explorada a fase referente às entrevistas de avaliação de aplicabilidade 

da metodologia proposta. Não foi, no entanto, possível desenvolver a fase de teste da metodologia 

proposta, aplicando-a a uma unidade prestadora de CSP, devido a constrangimentos de tempo.  

As diferentes fases inerentes à proposta metodológica apresentada nesta tese de mestrado encontram-

se sumarizadas na figura 8: 

 

Figura 8- Conjunto de atividades a desenvolver 
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4.1. Estruturação do modelo 

A abordagem MCM, cuja adaptação se propõe na presente tese de mestrado, faz uso de um mapa 

cognitivo como elemento de estruturação. Desta forma, será útil que se realize uma breve introdução à 

utilização de mapas cognitivos como ferramentas de estruturação em ambiente de análise de decisão. 

De um ponto de vista topológico, um mapa cognitivo consiste numa rede de nós, cada um deles 

associado a um conceito/ideia, interligados com o intuito de representar o discurso de uma pessoa 

[123]. Cada ligação existente entre diferentes nós representa uma relação de influência ou causalidade 

entre os mesmos [124]. Esta influência poderá ser positiva ou negativa, dependendo do efeito que uma 

alteração no nó que influencia (nó filho) produz no nó influenciado (nó pai) [4]. 

Nesta estrutura, os nós que não são influenciados por qualquer outro nó são denominados por “caudas” 

e dizem respeito às alternativas a considerar na tomada de decisão e, por sua vez, os nós que não 

influenciam qualquer outro nó correspondem a “cabeças”, dizendo respeito aos objetivos finais da 

problemática em questão [125]. No contexto da presente tese de mestrado, e em linha com o definido 

na abordagem MCM, as “caudas” serão denominadas nós descritores [4], dizendo estes respeito a 

indicadores de desempenho cuja adequação para inclusão no processo de contratualização será 

avaliada. 

Quando aplicados em ambiente de análise de decisão, estes mapas assumem comummente uma 

estrutura hierárquica de objetivos meios e objetivos finais, conforme ilustrado na figura 9 [126], em que 

cada objetivo meio permite clarificar a influência de cada alternativa nos objetivos finais definidos. 

 

Figura 9- Mapa cognitivo como rede meios/fins 

 
Esta estrutura revela-se bastante útil para aplicação na problemática de contratualização, sendo que 

esta contempla um conjunto de indicadores de desempenho (alternativas) que influenciam um conjunto 

de objetivos (meios) que, por sua vez, estenderão esta influência a conceitos hierarquicamente 

superiores, até que se atinjam os objetivos definidos como finais que constituem, por si mesmos, 

motivos de interesse na tomada de decisão [127].  

A abordagem MCM, cuja aplicação se propõe no âmbito da presente tese de mestrado, permite 

determinar a intensidade de cada uma dessas influências, fazendo uso da abordagem MACBETH [4]. 

Após determinadas estas intensidades será então possível determinar quais os indicadores que mais 

contribuirão para os objetivos finais definidos, facilitando então processo de seleção dos mesmos. 

De um ponto de vista topológico, a estrutura dos mapas multicritério cognitivos que serão utilizados na 

presente tese de mestrado, é bastante semelhante a uma estrutura de um mapa cognitivo. Não existem, 
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no entanto, na estrutura do mapa multicritério cognitivo quaisquer influências negativas entre os 

diferentes conceitos, sendo estas convertidas em influências positivas por forma a melhorar a 

inteligibilidade do mapa construído. Não existem igualmente, na referida estrutura, quaisquer relações 

circulares entre os nós que a constituem [4]. 

4.1.1. Processo de construção do mapa multicritério cognitivo  

Previamente ao início o processo de construção do mapa multicritério cognitivo com os decisores é 

importante que se tenha em consideração que, dada a natureza do processo de contratualização, todos 

os nós descritores presentes no mapa (ou seja, os nós presentes na base do mesmo) se encontram 

definidos a priori. Estes correspondem a indicadores de desempenho que poderão vir a ser incluídos 

no processo de contratualização, existindo um conjunto limitado de indicadores, predefinido pela ACSS, 

para os quais está disponível informação uniformizada [60].  

Assim, o processo de estruturação do mapa multicritério cognitivo iniciar-se-á com a identificação dos 

objetivos finais inerentes à problemática de contratualização de CSP. Esta abordagem está alinhada 

com o conceito de Value Focused Thinking, segundo o qual a estruturação de um problema deverá 

basear-se nos valores dos decisores, procurando definir os objetivos estratégicos da problemática 

previamente às alternativas a considerar [128][129]. Esta estratégia tem por base o ideal de que cada 

alternativa apenas é relevante por constituir um meio para atingir os objetivos finais definidos, sendo 

então crucial que o pensamento se centre nesses objetivos [128]. 

De notar que, na estruturação de um mapa cognitivo a utilizar no processo de avaliação multicritério de 

alternativas, é comum definir um supra-objetivo, permitindo assim determinar a atratividade global de 

cada alternativa e não apenas relativamente a cada objetivo fundamental separadamente [126]. Este 

procedimento será igualmente adotado na presente tese de mestrado. 

Após definidos os objetivos finais inerentes à problemática de contratualização, é necessário que se 

construa uma rede de objetivos meios que permita clarificar a influência de cada indicador nos objetivos 

finais. Propõe-se, na presente tese de mestrado, que se recorra a uma técnica não estruturada para 

construir a referida rede. A utilização desta estratégia permite que sejam os decisores a definir todos 

os conceitos que, a seu ver, são relevantes para a problemática de contratualização, bem como as 

relações que entre eles se estabelecem [4].  

Na prática, a construção da rede de objetivos meios pretendida será feita realizando um conjunto de 

perguntas aos decisores, de acordo com duas abordagens distintas: uma abordagem bottom-up e uma 

abordagem top-down, ilustradas na figura 10, abaixo: 

 

a) 
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b) 

Figura 10- a) Exemplificação da abordagem bottom-up de construção de um mapa cognitivo; b) Ilustração da 

abordagem top-down de construção de um mapa cognitivo 

 

A abordagem bottom-up consiste numa expansão da rede de objetivos para conceitos 

hierarquicamente superiores, permitindo clarificar a influência de cada objetivo-meio em conceitos 

hierarquicamente superiores [130]. Considerando o exemplo da figura 10a), esta envolve a expansão 

da rede de objetivos meios para conceitos hierarquicamente superiores. Esta expansão poderá ser feita 

perguntado aos decisores: “Que dimensão da prestação de CSP é melhorada com a redução do custo 

dos medicamentos faturados?”. 

Por outro lado, a abordagem top-down permitirá expandir a rede de objetivos para conceitos 

hierarquicamente inferiores, clarificando quais os conceitos que contribuem para a obtenção dos 

objetivos finais definidos[130]. No exemplo ilustrativo da figura 10b), esta abordagem é empregue na 

determinação de conceitos que contribuem para o objetivo “Melhorar saúde do adulto”. Isto é 

conseguido perguntando aos decisores: “Que formas de atingir o objetivo “Melhorar saúde do adulto” 

existem, que não melhorar os objetivos “Melhorar vigilância da diabetes” e “Melhorar vigilância da 

hipertensão”?”. 

Fazendo uso das duas estratégias acima referidas, será então possível a construção de uma rede de 

objetivos meios que permitirá estruturar a influência de cada indicador nos objetivos finais inerentes à 

problemática de contratualização e, procedendo então às alterações descritas acima como necessárias 

(conversão de ligações negativas em positivas e eliminação de ligações circulares), obter o mapa 

multicritério cognitivo que estará na base dos processos de seleção de indicadores e avaliação de 

desempenho das unidades contratualizadas. 

O mapa construído deverá respeitar um conjunto de propriedades, tendo em vista o processo 

subsequente de avaliação de alternativas. Nomeadamente, este deverá ser [4]: (1) exaustivo, incluindo 

todos os aspetos fundamentais associados à problemática de contratualização, (2) operacional, sendo 

possível avaliar a influência de cada nó em conceitos hierarquicamente superiores, (3) decomponível, 

permitindo a análise de cada submapa que o constitui separadamente, (4) não redundante, evitando 

contagens múltiplas da influência de alguns conceitos e, finalmente (5) mínimo, garantindo uma fácil 

perceção dos conceitos nele presentes e das ligações que entre eles se estabelecem.  

Será então expectável, após a presente fase de estruturação, a obtenção de um mapa cognitivo 

semelhante ao representado na figura 11, na página seguinte: 
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Figura 11- Ilustração de um mapa multicritério cognitivo aplicado ao contexto da prestação de CSP 
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4.1.2. Operacionalização dos nós descritores existentes no mapa 

A aplicação da abordagem MCM tendo em vista a aferição da influência de cada nó nos respetivos nós 

pais e a posterior avaliação do desempenho das unidades contratualizadas requer que, para cada nó 

descritor existente no mapa (respeitantes aos diferentes indicadores de desempenho a considerar), se 

defina pelo menos um descritor de desempenho, ou seja, um conjunto ordenado e plausível de níveis 

de desempenho para cada um dos nós descritores a considerar [4]. A definição destes níveis de 

desempenho permite: (1) operacionalizar os desempenhos de cada unidade relativamente aos 

diferentes nós descritores e (2) restringir os níveis de desempenho considerados a um espectro de 

plausibilidade, eliminando níveis de desempenho descontextualizados [129]. 

No caso particular da presente tese de mestrado, como já referido, os nós descritores dizem respeito 

aos diferentes indicadores de desempenho disponibilizados pela ACSS para avaliação das unidades 

prestadoras de CSP contratualizadas. Todos estes indicadores têm associada uma fórmula matemática 

de cálculo, definida pela ACSS [131] que, como tal, terá associado um contínuo de valores sobre os 

quais o desempenho das unidades contratualizadas poderá recair. Este conjunto de indicadores é 

universal, sendo todas as unidades envolvidas no processo de contratualização avaliadas de acordo 

com subconjuntos de indicadores do mesmo [60].  

Para cada indicador é ainda útil que, adicionalmente, se defina um conjunto discreto de níveis sobre os 

quais o desempenho das unidades contratualizadas terá maior probabilidade de recair [4]. Neste 

sentido, na presente tese de mestrado sugere-se a definição dos seguintes níveis de desempenho, de 

entre o contínuo de níveis associado à formulação matemática disponibilizada pela ACSS para cada 

indicador: (1) um nível máximo plausível, correspondente ao valor considerado pelos decisores como 

o máximo atingível pela unidade a contratualizar, no indicador em questão, (2) um nível correspondente 

à meta que se pretende atingir, no final do ciclo de contratualização, para o indicador em questão, na 

unidade a contratualizar, (3) um nível mínimo aceitável, referente ao pior desempenho visto como 

aceitável pelos decisores, para a unidade e indicador em questão, (4) um nível status quo, 

correspondente ao desempenho da unidade a contratualizar no indicador em questão, no inicio do ciclo 

de contratualização e (5) um nível mínimo plausível, correspondente ao desempenho visto como 

mínimo atingível pela unidade contratualizada para o indicador em análise.  

É igualmente necessário que se definam, para cada indicador, dois níveis de referência: um nível de 

referência inferior e um nível de referência superior [129]. A definição destas referências [129]: (1) 

contribui para melhorar a inteligibilidade do objetivo inerente ao nó descritor, (2) permite objetivar a 

noção de atratividade intrínseca de cada opção, evitando perceções desajustadas da atratividade das 

mesmas e (3) possibilita a utilização de um procedimento de “pesagem” que permitirá determinar a 

influência de cada nó descritor nos respetivos nós pais, evitando erros típicos em análise de decisão 

como a atribuição de um peso tendo por base apenas a noção intuitiva de importância. Aos níveis de 

referência inferior e superior são atribuídas, por convenção, as pontuações de 0 e 1, respetivamente. 

Na presente tese de mestrado, serão definidos como referências superior e inferior, respetivamente, os 

níveis meta e status quo. A definição de níveis de referência centrais, em detrimento de níveis extremos, 
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permite evitar que fatores como possíveis não-linearidades que possam ocorrer nos níveis extremos 

afetem posteriores passos de ponderação[132].  

Na figura 12 encontra-se uma representação esquemática dos níveis definidos. 

 

Nível máximo plausível- Correspondente ao valor máximo atingível, pela 

unidade em questão, no indicador em questão; 

Nível meta- Correspondente à meta proposta, para o indicador em questão, 

para a unidade a contratualizar (Nível de referência superior); 

Nível Mínimo aceitável- Correspondente a um valor aceitável, para o indicador 

e ciclo de contratualização considerados; 

Status Quo- Correspondente ao desempenho da unidade, no indicador em 

questão, no início do ciclo de contratualização (Nível de referência inferior); 

Nível mínimo plausível- Correspondente ao mínimo atingível para o indicador 

considerado, pela unidade em questão; 

Figura 12- Conjunto de níveis de desempenho a definir para cada indicador com potencial para inclusão no 

processo de contratualização 

 

Terminada a fase de estruturação, é então possível então proceder à fase de seleção dos indicadores 

de desempenho a incluir no processo de contratualização, fase esta que será explorada na secção 

seguinte. 

4.2. Processo de seleção de indicadores de desempenho 
 
Após estruturado o mapa multicritério cognitivo que permite a clarificação da influência de cada 

indicador e objetivo meio em nós hierarquicamente superiores é então possível proceder à fase de 

seleção dos indicadores de desempenho mais apropriados para inclusão no processo de 

contratualização. Na base da identificação destes indicadores está a determinação da contribuição de 

uma melhoria em cada indicador considerado ao nível dos objetivos finais, bem como a taxa de esforço 

associada a essa melhoria.  

Como já referido, tanto a influência de cada indicador nos objetivos finais como o esforço que a uma 

dada unidade terá de realizar para obter uma melhoria nesse mesmo indicador dependem do contexto 

da unidade em questão, nomeadamente das características epidemiológicas da população servida pela 

unidade, bem como os recursos que esta terá à sua disposição.  

As diferentes etapas inerentes ao processo de seleção de indicadores serão abordadas nas 

subsecções seguintes. 

4.2.1. Determinação da influência de cada indicador nos respetivos nós pais 

Conforme referido no início da presente secção, na base processo de seleção de indicadores estará a 

determinação da contribuição de uma melhoria em cada indicador para os objetivos finais definidos. 
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Desta forma é necessário que, numa fase inicial, se determine a influência de cada indicador nos 

respetivos nós pais. Esta análise é possível recorrendo à propriedade de decomponibilidade do mapa 

multicritério cognitivo, que permite que se analise o submapa respeitante a cada nó separadamente [4].  

Desta forma, considere-se o exemplo da figura 13, abaixo. Neste caso pretende-se selecionar um 

indicador ou conjunto de indicadores a incluir no processo de contratualização com o intuito de avaliar 

os objetivos meios “Melhorar vigilância da hipertensão” e “Melhorar vigilância da diabetes”, de entre o 

conjunto de indicadores que para eles contribuem. Envolvida nesta seleção estará a determinação dos 

valores de 𝑘1,𝑖 e 𝑘2,𝑗 representados na figura e respeitantes à contribuição de uma melhoria do nível de 

referência inferior (status quo) para o nível de referência superior (nível meta) em cada indicador para 

os nós pais influenciados. 

 

Figura 13- Submapa cognitivo respeitante ao objetivo meio "Melhorar Saúde do Adulto" 

 
Na presente tese de mestrado, o processo de determinação destas contribuições dependerá do número 

de indicadores que contribuem para o nó pai em análise. Será considerada uma abordagem nos casos 

em que 4 ou menos indicadores contribuem para o mesmo nó pai e, por outro lado, caso 5 ou mais 

indicadores contribuam para o mesmo nó pai será proposta uma simplificação do processo supracitado. 

Estes casos serão analisados nas subsecções 4.2.1.1 e 4.2.1.2, respetivamente. 

Ainda assim, na base da determinação da influência de cada indicador nos respetivos nós pais está, 

em ambos os casos acima referidos, a utilização do modelo multilinear (MML) proposto por Keeney e 

Raiffa [133], que conta já com diversas aplicações em ambiente de análise de decisão [134]. A adoção 

desta abordagem na determinação da influência de cada nó descritor nos respetivos nós pais encontra-

se em linha com o proposto por Rodrigues et al no desenvolvimento da abordagem MCM [4].  

O MML pode ser escrito como extensão do modelo aditivo simples na forma [4]: 

 
𝑣𝑗(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = ∑ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1
𝑣𝑖(𝑥𝑖) + 𝑃𝑂𝑇 (5) 

Onde o termo POT refere-se a “possíveis outros termos”, estando estes termos associados a possíveis 

sinergias entre os indicadores considerados [4], [133]. O MML permite assim que se considerem, para 

além das contribuições de melhorias em cada um dos indicadores nos respetivos nós pais, potenciais 

interações entre os diferentes indicadores que influenciam um mesmo nó pai [133].  
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A tomada em consideração de potenciais sinergias entre os diferentes indicadores é, de facto, a 

abordagem mais fiel à realidade, na medida em que não existem sistemas reais onde não se 

estabeleçam quaisquer interações entre os elementos que o constituem [135].  

Assim, a escolha do MML para modelar a influência de cada indicador nos respetivos nós pais deveu-

se ao facto de esta abordagem permitir considerar sinergias entre os diferentes indicadores 

considerados sendo, simultaneamente, suficientemente simples e flexível para poder ser aplicado a 

uma estrutura como a do mapa multicritério cognitivo [4].  

O operador de agregação do MML é definido, na sua forma original, pela seguinte expressão[133]: 

 
𝑣𝑗(𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛) = ∑ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑣𝑖(𝑥𝑖) + ∑ ∑ 𝑘𝑖𝑘𝑣𝑖(𝑥𝑖)

𝑘>𝑖

𝑣𝑘(𝑥𝑘)

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑘123..𝑛𝑣1(𝑥1) … 𝑣𝑛(𝑥𝑛) (6) 

Estando 𝑣𝑗, o valor agregado relativo ao nó pai em análise, normalizado por forma a que 𝑣𝑗(𝑥1
0, … , 𝑥𝑛

0) =

0, onde 𝑣𝑗(𝑥1
0, … , 𝑥𝑛

0) diz respeito à atratividade de uma unidade com um perfil de desempenho igual ao 

nível de referência inferior em todos os 𝑛 indicadores que influenciam o nó pai 𝑗  e 𝑣𝑗(𝑥1
+, … , 𝑥𝑛

+) = 1 

onde 𝑣𝑗(𝑥1
+, … , 𝑥𝑛

+) se refere à atratividade de uma unidade com um perfil de desempenho caracterizado 

pelo desempenho em todos os indicadores se encontrar no nível de referência superior[133]. Os termos 

𝑣𝑖(𝑥𝑖) dizem, por sua vez, respeito à pontuação inerente ao desempenho da unidade a contratualizar 

em cada um dos indicadores 𝑖 que contribuem para o nó 𝑗. 

De notar que o MML, como proposto por Keeney e Raiffa, foi desenvolvido para aplicação em escalas 

unipolares, ou seja, as pontuações associadas ao desempenho de cada unidade nos diferentes 

indicadores deverão estar confinadas ao intervalo [0,1] [4]. No entanto, na presente tese de mestrado, 

e na medida em que foram definidos como níveis de referência superior e inferior os níveis meta e 

status quo, respetivamente, é possível que as pontuações inerentes ao desempenho das unidades 

contratualizadas em cada indicador assumam valores superiores a 1 ou até valores negativos.  

Desta forma, no sentido de adaptar o MML à utilização em escalas bipolares ilimitadas, utilizar-se-á a 

generalização proposta por Rodrigues et al[4]: 

𝑣𝑗(𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛) = ∑ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑣𝑖(𝑥𝑖) + ∑ ∑(−1)𝑙𝑘𝑖𝑘|𝑣𝑖(𝑥𝑖)|

𝑘>𝑖

|𝑣𝑘(𝑥𝑘)|

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + (−1)𝑙𝑘123..𝑛|𝑣1(𝑥1)| … |𝑣𝑛(𝑥𝑛)| (7) 

Onde 𝑙 = 2 se 𝑣𝑖(𝑥𝑖) > 0, 𝑖 ∈ 1, … , 𝑛 e 𝑙 = 1 caso contrário. 

A aplicação do MML à estrutura do mapa multicritério cognitivo requer então o cálculo de um conjunto 

de coeficientes: 

i. Parâmetros de impacto, 𝑘𝑖 > 0 – Correspondentes à intensidade da influência do nó 

filho 𝑖 no nó pai 𝑗 [4] 

ii. Parâmetros sinérgicos, 𝑘𝑖𝑘 – Respeitantes ao efeito sinérgico entre os nós 𝑖 e 𝑘[4]: 

a. O facto de 𝑘𝑖𝑘 > 0 indica que a atratividade de um bom desempenho nos nós 

𝑖 e 𝑘 simultaneamente é superior à soma das atratividades de bons 

desempenhos em cada um desses nós separadamente; 

b. Caso 𝑘𝑖𝑘 = 0, considera-se que os dois nós agem de forma disjunta, não sendo 

verificados efeitos sinérgicos entre os mesmos. 
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c. Finalmente, o caso em que 𝑘𝑖𝑘 < 0 indica que que a atratividade de um bom 

desempenho nos nós 𝑖 e 𝑘 em simultâneo é menor do que a soma das 

atratividades de bons desempenhos em cada nó separadamente. Isto poderá 

ocorrer caso o decisor considere que um bom desempenho em apenas um dos 

nós é suficientemente satisfatório; 

Os parâmetros 𝑘𝑖 e 𝑘𝑖𝑘…𝑛 poderão ser obtidos recorrendo às seguintes expressões: 

 𝑘𝑖 = 𝑣(𝑥𝑖
+, �̅�𝑖

0) (8) 

   

 𝑘𝑖𝑘 = 𝑣(𝑥𝑖
+, 𝑥𝑘

+, �̅�𝑖𝑘
0 ) − 𝑘𝑖 − 𝑘𝑘 (9) 

E, generalizando: 

 𝑘123…𝑛 = 𝑣(𝑥123..𝑛
+ , �̅�123..𝑛

0  ) − ∑ 𝑘1…(𝑖−1)(1+1)…𝑛

𝑖

− ⋯ − ∑ 𝑘𝑖𝑘

𝑖,𝑘>𝑖

− ∑ 𝑘𝑖

𝑖

 (10) 

Verificando-se que, para cada nó pai analisado, os nós filhos deverão obedecer a: 

 
1 = ∑ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝑘𝑖𝑘

𝑘>𝑖

+ ⋯ +

𝑛

𝑖=1

𝑘123….𝑛 (11) 

Onde o termo 𝑣(𝑥𝑖
+, �̅�𝑖

0) se refere à atratividade de uma unidade hipotética caracterizada por um perfil 

de desempenho em que o indicador 𝑖 se encontra no nível de referência superior, encontrando-se todos 

os restantes indicadores no nível de referência inferior [133]. Da mesma forma, os termos do tipo 

𝑣(𝑥𝑖
+, 𝑥𝑘

+, �̅�𝑖𝑘
0 ) correspondem à atratividade de uma unidade com um desempenho igual ao nível de 

referência superior nos indicadores 𝑖 e 𝑘 e igual ao nível de referência inferior nos restantes indicadores 

considerados [133]. 

O cálculo dos coeficientes 𝑘𝑖 permitirá então determinar a influência do indicador 𝑖 no nó pai em análise. 

Caso, por outro lado, se pretenda determinar a influência do conjunto formado pelos indicadores 𝑖 e 𝑗 

no referido nó pai, poder-se-ão considerar ambos os indicadores como formando um único nó cuja 

influência no nó pai terá uma intensidade de 𝑘𝑖 + 𝑘𝑗 + 𝑘𝑖𝑗 [133]. 

É importante ressalvar que os valores de 𝑘𝑖 dependem dos valores de referência definidos para os 

indicadores em questão. Dever-se-á notar que se, por exemplo, 𝑘1 = 0.75 e 𝑘2 = 0.25, não é válida a 

assunção de que o nó 1 é três vezes mais importante que o nó 2, ou que a sua influência tem o triplo 

da intensidade. Poder-se-á, no entanto, dizer que, partindo dos níveis de referência inferiores para 

ambos os indicadores, se é preferível passar para o nível de referência superior no indicador 1 do que 

no indicador 2, então 𝑘1 > 𝑘2 [4].  

Previamente à determinação dos valores dos parâmetros de impacto e coeficientes sinérgicos 

pretendidos, é necessário garantir que a condição de weak-difference Independence (WDI) é 

respeitada entre os diferentes indicadores que influenciam, simultaneamente, um mesmo nó pai [4].  
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Um nó 𝑖 é weak difference independent dos restantes nós que contribuem diretamente para o mesmo 

nó pai se as intensidades relativas de preferência dependem apenas do valor do nó 𝑖 e não dos valores 

para os quais se fixaram os restantes nós [128]. Considerem-se a titulo exemplificativo dois indicadores, 

𝑥 e 𝑦, sendo que para o indicador 𝑥, a diferença de atratividade entre um nível A e outro nível B é 

inferior à diferença entre os níveis B e C, estando o nível do indicador 𝑦 fixo em 𝑦𝑜, conforme 

representado na figura 14. Se 𝑥 for weak difference independent de 𝑦, esta relação pode ser 

generalizada para todos os níveis de 𝑦, como se percebe pela figura abaixo[128]:  

 

De notar que esta relação não é simétrica, devendo ser garantida para todos os indicadores envolvidos 

[4].  

Considere-se o exemplo da figura 15, onde se representa o submapa respeitante ao objetivo-meio 

“Melhorar cumprimento do PNV”, e no qual se testará a condição de WDI entre o indicador “Proporção 

de crianças com 2 anos e PNV atualizado” relativamente ao indicador “Proporção de crianças com 7 

anos e PNV atualizado”. 

 

Figura 15-Submapa cognitivo respeitante ao objetivo meio "Melhorar cumprimento do PNV" 

 
A condição de WDI supracitada poderá então ser testada tendo por base um conjunto de julgamentos 

realizados por parte dos decisores, como exemplificado na tabela 2: 

 

Figura 14- Ilustração da condição de Weak-Difference Independence [128] 
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Inicialmente, pedir-se-á aos decisores que definam uma proporção de crianças de 2 anos com PNV atualizado na 

unidade 2 para que a diferença de atratividade entre as unidades 1 e 2 seja igual às unidades 2 e 3  

 Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

Proporção de crianças com 

2 anos com PNV atualizado 
30% a? 90% 

Proporção de crianças com 

7 anos com PNV atualizado 
80% 80% 80% 

Seguidamente, será pedido aos decisores que especifiquem um novo valor para a proporção pedida, tendo em conta 

os novos valores definidos para o nó “Proporção de crianças com 7 anos e PNV atualizado” 

 Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

Proporção de crianças com 

2 anos com PNV atualizado 
30% b? 90% 

Proporção de crianças com 

7 anos com PNV atualizado 
40% 40% 40% 

Tabela 2 - Teste da condição de WDI entre os nós "Proporção de crianças com 2 anos e PNV atualizado" e 

"Proporção de crianças com 7 anos e PNV atualizado" 

 
Caso os valores de de 𝑎 e 𝑏 definidos pelos decisores sejam iguais, então o nó “Proporção de crianças 

com 2 anos e PNV atualizado” respeita a condição de WDI relativamente ao nó “Proporção de crianças 

com 7 anos e PNV atualizado” [4]. 

Assim, e após verificadas as condições de independência necessárias, é então possível proceder à 

determinação dos valores dos parâmetros de impacto e coeficientes sinérgicos pretendidos. Esta 

determinação terá por base a abordagem MACBETH, suportada pelo sistema de apoio à decisão M-

MACBETH. Esta abordagem apresenta como principal vantagem o facto de permitir a aferição de 

informação quantitativa tendo por base julgamentos qualitativos realizados pelos decisores, o que 

representará, para os mesmos, um “esforço” significativamente mais reduzido, comparativamente à 

emissão de julgamentos quantitativos [132]. Estes julgamentos referem-se à diferença de atratividade, 

percecionada pelos decisores, entre unidades prestadoras de CSP hipotéticas.  

Os julgamentos providenciados pelos decisores serão, à medida que emitidos, inseridos numa matriz 

do sistema M-MACBETH, denominada matriz de julgamentos. Desta forma, caso os decisores 

considerem que não existe qualquer diferença entre o grau de atratividade relativo a duas unidades 

hipotéticas em análise, 𝑥 e 𝑦, verifica-se que 𝑣(𝑥) − 𝑣(𝑦) = 0 [136]. Por outro lado, caso os decisores 

considerem que 𝑥 é estritamente preferível a 𝑦 então 𝑣(𝑥) − 𝑣(𝑦) > 0. Neste caso, os decisores serão 

convidados a avaliar qualitativamente a referida diferença de atratividade, de acordo com 6 categorias 

semânticas (diferença de atratividade “Muito fraca”, “Fraca”, “Moderada”, “Forte”, “Muito forte” ou 

“Extrema”) [137].  

Considerando que existem 𝑛 unidades hipotéticas em análise, o número de comparações a realizar 

varia entre 𝑛(𝑛 − 1)/2 (em que todas as comparações possíveis são feitas) e 𝑛 − 1 (número mínimo 

aceitável) [136]. É, no entanto, recomendável que se realizem 3(𝑛 − 2) comparações, correspondentes 

ao preenchimento da submatriz triangular superior da matriz de julgamentos [132]. 

Ao longo da inserção dos julgamentos no software M-MACBETH, o sistema fornece um indicador de 

consistência dos juízos introduzidos assim como sugestões em caso de inconsistência, facilitando a 

sua eventual revisão [132]. Após preenchida a matriz de julgamentos, e caso esta consistência se 
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verifique, será gerada uma escala numérica representativa dos julgamentos feitos pelos decisores que 

poderá, dentro de limites de consistência, ser ajustada pelos mesmos [132].  

Como referido no início da presente secção, foram definidos dois processos para a determinação dos 

parâmetros do MML, dependendo do número de indicadores que contribuem para o nó-pai em análise. 

Ambas as abordagens serão, então, exploradas nas subsecções seguintes. 

4.2.1.1. Determinação da influência de cada indicador no nó pai respetivo- 

Caso em que 4 ou menos indicadores influenciam um mesmo nó pai 

Tendo por base o exemplo da figura 13, considere-se o submapa respeitante ao nó “Melhorar vigilância 

da hipertensão”, representado na figura 16, abaixo: 

 

Figura 16-Submapa cognitivo respeitante ao objetivo meio "Melhorar vigilância da hipertensão" 

 
No sentido de identificar os indicadores mais apropriados para avaliar este objetivo meio é necessário 

que se determinem os parâmetros de impacto associados a cada indicador (referentes à influência de 

cada indicador no nó “Melhorar vigilância da hipertensão”), representados na figura por 𝑘𝑖, bem como 

os coeficientes sinérgicos entre os indicadores considerados, 𝑘𝑖𝑗 , recorrendo à abordagem MACBETH. 

Neste sentido, inicialmente será pedido aos decisores que considerem um conjunto de unidades 

hipotéticas cujos perfis de desempenho nos indicadores considerados correspondem a combinações 

entre os níveis de referência superior e inferior atrás definidos (nível meta e status quo, 

respetivamente). Será necessário que se considerem tantas unidades hipotéticas quantas 

combinações possíveis entre os níveis de referência para os indicadores considerados, o que se 

traduzirá na consideração de ∑ (𝑛

𝑖
) + 1𝑛

𝑖=1  unidades hipotéticas, onde 𝑛 corresponde ao número de 

indicadores que influenciam o nó pai em análise. Desta forma, para o exemplo da figura 16 será 

necessário que se considerem 8 unidades hipotéticas, cujos perfis de desempenho se encontram 

representados na figura 17, na página seguinte: 



44 
 

 

Figura 17-Conjunto de unidades hipotéticas a considerar na determinação dos parâmetros do MML referentes ao 

submapa respeitante ao objetivo meio "Melhorar vigilância da hipertensão" 

 
De notar que na figura 17, acima, os círculos representados indicam o desempenho de cada unidade 

hipotética em cada um dos três indicadores considerados. Por exemplo, a unidade hipotética número 

2 apresenta um perfil de desempenho segundo o qual foi atingido o nível meta no indicador “Proporção 

de hipertensos com compromisso de vigilância”, sendo o desempenho da mesma nos indicadores 

“Proporção de hipertensos com medição de pressão arterial no último semestre” e “Proporção de 

utentes com medição de IMC” igual ao nível status quo. 

Posteriormente, será pedido aos decisores que ordenem as unidades hipotéticas consideradas de 

acordo com o respetivo grau de atratividade e, em seguida, que julguem qualitativamente, recorrendo 

às categorias semânticas atrás referidas, a diferença de atratividade entre as mesmas, permitindo o 

preenchimento de uma matriz de julgamentos semelhante à ilustrada na figura 18. 

Terminado o processo de preenchimento da referida matriz, o sistema M-MACBETH gerará então uma 

escala numérica ajustada aos julgamentos emitidos pelos decisores que permitirá assim determinar os 

valores dos coeficientes do MML pretendidos [4]. 

 

Figura 18-Matriz de julgamentos ilustrativa para o nó "Melhorar vigilância da hipertensão" 

 
Partindo da escala numérica gerada pelo sistema M-MACBETH será então possível determinar os 

coeficientes do MML pretendidos, recorrendo às equações 8, 9, 10 e 11. 

No caso particular do exemplo da figura 16, e considerando a escala numérica gerada pela matriz 

MACBETH representada na figura 18, ter-se-ia então: 

𝑘1 = 𝑣(𝑥1
+, �̅�1

0) = 0.15 
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𝑘2 = 𝑣(𝑥2
+, �̅�2

0) = 0.20 

𝑘3 = 𝑣(𝑥3
+, �̅�3

0) = 0.05 

𝑘12 = 𝑣(𝑥1
+, 𝑥2

+, �̅�12
0 ) − 𝑘1 − 𝑘2 = 0.40 − 0.15 − 0.20 = 0.05 

𝑘13 = 𝑣(𝑥1
+, 𝑥3

+, �̅�13
0 ) − 𝑘1 − 𝑘3 = 0.45 − 0.15 − 0.05 = 0.25 

𝑘23 = 𝑣(𝑥2
+, 𝑥3

+, �̅�23
0 ) − 𝑘2 − 𝑘3 = 0.50 − 0.20 − 0.05 = 0.25 

𝑘123 = 𝑣(𝑥1
+, 𝑥2

+, 𝑥3
+, �̅�123

0 )−𝑘1 − 𝑘2 − 𝑘3 − 𝑘12 − 𝑘13 − 𝑘23 = 

= 1 − 0.15 − 0.20 − 0.05 − 0.05 − 0.25 − 0.25 = 0.05 

Por envolver comparações entre tantas unidades hipotéticas quantas combinações possíveis entre os 

níveis de referência definidos para os indicadores em análise, esta abordagem poderá vir a revelar-se 

excessivamente complexa para casos em que um maior número de indicadores influencie um mesmo 

nó pai [4][134]. Por exemplo, no caso em que 5 indicadores contribuem para um mesmo nó pai, ter-se-

iam de considerar comparar ∑ (5

𝑖
)5

𝑖=1 + 1 = 32 unidades hipotéticas. Para além de bastante demorado, 

o processo tornar-se-ia excessivamente complexo para os decisores, impossibilitando a sua aplicação. 

Assim, na presente tese de mestrado sugere-se a adoção da simplificação proposta na subsecção 

seguinte nos casos em que 5 ou mais indicadores influenciam um mesmo nó pai. 

4.2.1.2. Determinação da influência de cada indicador no nó pai respetivo- 

Caso em que 5 ou mais indicadores influenciam um mesmo nó pai 

Como já referido, não será exequível que, nos casos em que 5 ou mais indicadores influenciam um 

mesmo nó pai, como é o caso do submapa da figura 19, se adote um procedimento semelhante ao 

verificado para os casos em que um menor número de indicadores influencia um mesmo nó. O número 

de unidades hipotéticas a considerar nestes casos e, consequentemente, o número de comparações 

que seria necessário realizar comportaria uma complexidade demasiado elevada para os decisores [4].  

 

Figura 19-Submapa cognitivo respeitante ao objetivo meio "Melhorar vigilância da diabetes" 

 
No sentido de simplificar este processo, numa fase inicial do processo de determinação da influência 

de cada indicador no nó-pai em análise, será pedido aos decisores que identifiquem, de entre os 

indicadores que influenciam o referido nó pai, aqueles que apresentam um maior potencial sinérgico. 

Pretende-se, assim, identificar conjuntos de indicadores para os quais uma melhoria em cada indicador 
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isoladamente poderá não se revelar particularmente atrativa por si só mas, por sua vez, uma melhoria 

em todos os indicadores do conjunto revelar-se-ia bastante atrativa, na ótica dos decisores.  

A simplificação proposta levará a que sejam apenas considerados efeitos sinérgicos entre os 

indicadores identificados pelos decisores como os que apresentam mais elevado potencial sinérgico. 

Para todos os restantes conjuntos de indicadores considerar-se-á que a atratividade de uma melhoria 

no conjunto formado pelos indicadores será igual à soma das atratividades de melhorias isoladas em 

cada indicador do conjunto, pelo que, nestes casos [133]: 

Como acima referido 

𝑣(𝑥𝑖
+, 𝑥𝑗

+, �̅�𝑖𝑗
0 ) = 𝑣(𝑥𝑖

+, �̅�𝑖
0) + 𝑣(𝑥𝑗

+, �̅�𝑗
0) 

E, pela equações 8, 9 e 10: 

𝑘𝑖𝑗 = 𝑣(𝑥𝑖
+, 𝑥𝑗

+, �̅�𝑖𝑗
0 ) − 𝑘𝑖 − 𝑘𝑗 

𝑘𝑖 = 𝑣(𝑥𝑖
+, �̅�𝑖

0) 

Então, substituindo na primeira equação: 

𝑘𝑖𝑗 = 𝑣(𝑥𝑖
+, �̅�𝑖

0) + 𝑣(𝑥𝑗
+, �̅�𝑗

0) −  𝑣(𝑥𝑖
+, �̅�𝑖

0) − 𝑣(𝑥𝑗
+, �̅�𝑗

0) = 0 

Assim, os coeficientes sinérgicos inerentes a conjuntos de indicadores que não os identificados pelos 

decisores (e subconjuntos por eles formados) como aqueles que apresentam maior potencial sinérgico 

serão considerados como iguais a 0.  

Foi adotada esta simplificação ao invés de utilizar o modelo aditivo simples como operador de 

agregação nos casos em que cinco ou mais indicadores influenciam um mesmo nó-pai uma vez que 

esta se revela mais fiel à realidade, permitindo evitar que sejam desprezadas sinergias consideráveis 

entre certos indicadores.   

Após identificados os conjuntos de indicadores com maior potencial sinérgico, será pedido aos 

decisores que considerem um conjunto de unidades hipotéticas com perfis de desempenho iguais a 

combinações entre os níveis de referência superior e inferior definidos para os diferentes indicadores 

que influenciam o nó pai em análise. Serão, no entanto, apenas considerados os casos em que cada 

um dos indicadores se encontra, isoladamente, no nível de referência superior (e os restantes no nível 

de referência inferior) e os casos em que os conjuntos de indicadores identificados pelo decisor e 

subconjuntos que com eles se possam formar se encontrem nível de referência superior, encontrando-

se os restantes no nível de referência inferior (status quo).  

Considerando o exemplo da figura 19, e assumindo a título exemplificativo que os decisores teriam 

definido os indicadores “Proporção de diabéticos em terapêutica com insulina” e “Proporção de 

diabéticos em terapêutica com metformina” como aqueles que maior potencial sinérgico apresentam, 

será então pedido aos decisores que ordenem, relativamente ao seu grau de atratividade, as unidades 

hipotéticas representadas na figura 20: 
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Figura 20-Conjunto de unidades hipotéticas a considerar na determinação dos parâmetros do MML 

relativamente ao nó "Melhorar vigilância da diabetes" 

 
Após ordenadas as unidades hipotéticas, será pedido aos decisores que julguem, recorrendo às 

categorias semânticas atrás explicitadas, a diferença de atratividade entre cada par de unidades 

hipotéticas, permitindo o preenchimento de uma matriz de julgamentos no sistema M-MACBETH que 

gerará posteriormente uma escala numérica adequada aos julgamentos emitidos pelos decisores. Esta 

escala estará então na base da determinação dos parâmetros de impacto e coeficientes sinérgicos 

pretendidos, recorrendo às equações 8, 9 ,10 e 11 [4]. 

4.2.2. Determinação da influência de cada objetivo meio nos respetivos nós 

pais 

Recorrendo aos processos descritos nas subsecções 4.2.1.1 e 4.1.1.2 é possível determinar a 

influência de cada indicador e conjuntos de indicadores nos respetivos nós pais. No entanto, no sentido 

de determinar a influência de cada indicador nos objetivos finais é necessário que se expanda o 

processo de aferição da intensidade da influência de cada nó nos respetivos nós pais aos objetivos 

meios existentes no mapa. Considerando o exemplo ilustrativo da figura 21, este processo traduzir-se-

á na determinação dos valores dos parâmetros 𝑘1 e 𝑘2, referentes, respetivamente, à intensidade da 
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influência dos nós “Melhorar vigilância da hipertensão” e “Melhorar vigilância da diabetes” no objetivo 

“Melhorar saúde do adulto”. 

 

Figura 21- Submapa cognitivo respeitante ao objetivo "Melhorar saúde do adulto" 

 
Com o intuito de determinar as intensidades das influências de objetivos meios nos respetivos nós pais 

propõe-se a utilização da abordagem MACBETH. As pontuações obtidas em cada um dos objetivos 

meios serão, assim, agregadas fazendo uso do modelo aditivo simples, na forma: 

 
𝑣𝑗 = ∑ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑣𝑖 (12) 

Onde 𝑘𝑖 diz respeito à influência do nó filho 𝑖 no nó pai 𝑗, a determinar recorrendo ao procedimento 

MACBETH  (e tais que ∑ 𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1), e 𝑣𝑖 ao valor parcial da unidade a avaliar relativamente a esse 

mesmo nó filho. Este processo aplicar-se-á então a cada objetivo-meio, analisando isoladamente o 

submapa que lhe corresponde, num processo bottom-up [137]. 

A escolha desta abordagem para quantificar a intensidade da influência de objetivos meios em objetivos 

hierarquicamente superiores, apesar de envolver uma simplificação, na medida em que não serão 

consideradas interações entre objetivos meios, teve por base o facto de a utilização do MML para 

modelar a influência de cada objetivo meio nos respetivos nós pais representar uma que poderia, em 

certos casos, revelar-se excessivamente complexa [134], [138]. 

O processo de aferição da influência de cada objetivo meio nos respetivos nós pais inicia-se pedindo 

aos decisores que considerem um conjunto de unidades hipotéticas (tantas quanto o número de nós 

filhos que contribuem para o objetivo meio em análise) cujos perfis de desempenho são caracterizados 

por todos os indicadores se encontrarem no nível de referência inferior, exceto o conjunto de 

indicadores que influenciam um nó filho em particular, encontrando-se todos os indicadores desse 

conjunto no nível de referência superior[137] 

Para o caso do submapa exemplificativo da figura 21, pretende-se neste caso determinar os valores de 

𝑘1 e 𝑘2, correspondentes, respetivamente, às influências dos objetivos meios “Melhorar vigilância da 

hipertensão” e “Melhorar vigilância da diabetes” no respetivo nó pai “Melhorar saúde do adulto”. Para 

tal, pedir-se-á aos decisores que considerem dois perfis de desempenho hipotéticos, um deles no nível 

de referência superior em todos os indicadores que contribuem para o objetivo meio “Melhorar vigilância 

da hipertensão” e no nível de referência inferior nos restantes indicadores e um outro perfil onde todos 

os indicadores que contribuem para o objetivo meio “Melhorar controlo da diabetes” se encontram no 
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nível de referência superior, encontrando-se os restantes indicadores no nível de referência inferior, 

como representado na figura 22. Seguidamente, pedir-se-á aos decisores que ordenem, de acordo com 

a sua atratividade, os perfis considerados [137][139]: 

 

Figura 22-Conjunto de unidades hipotéticas a considerar na determinação dos parâmetros de impacto dos 

objetivos "Melhorar vigilância da hipertensão" e "Melhorar vigilância da diabetes". 

 
Em seguida, será pedido aos decisores que julguem qualitativamente, recorrendo às sete categorias 

semânticas atrás referidas, a diferença de atratividade entre as unidades hipotéticas consideradas, 

sendo então possível proceder ao preenchimento de uma matriz de julgamentos MACBETH que 

computará uma escala numérica adequadas aos julgamentos realizados por parte do decisor que 

permitirá, então determinar os coeficientes pretendidos [137]. Este processo poderá então ser repetido 

sucessivamente para nós hierarquicamente superiores, permitindo quantificar as influências de cada 

objetivo meio nos nós por ele influenciados [129][140].  

A utilização da abordagem MACBETH para determinar os parâmetros de impacto referentes a cada 

objetivo meio revela-se vantajosa relativamente a outros procedimentos como swing weighting e trade-

off procedure [141][142], na medida em que permite a aferição de informação quantitativa tendo por 

base um conjunto de julgamentos qualitativos realizados pelos decisores[143], facilitando o papel dos 

mesmos no processo de avaliação [132]  

4.2.3. Determinação da influência de cada indicador nos objetivos finais 

Após determinada a influência de cada indicador e objetivo-meio nos respetivos nós pais, revela-se 

necessária a definição de uma abordagem que permita aferir a influência de cada indicador nos 

objetivos finais e, posteriormente, identificar os indicadores para os quais uma melhoria contribuirá mais 

intensamente para os objetivos finais definidos. 

Esta análise será realizada ao longo de um caminho, onde um caminho diz respeito a uma sequência 

de nós interligados, partindo da alternativa a avaliar e até que se atinja o objetivo final em que se 

pretende determinar [126]. 
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Com o intuito de determinar a influência total de um indicador ao nível dos objetivos finais, propõe-se a 

utilização de dois operadores distintos: (1) o Efeito Parcial (EP) e (2) e Efeito Total (ET) [126], [144] 

O Efeito Parcial diz respeito à influência de uma alternativa num dado objetivo-final através de um 

caminho em particular [126], [144]. Analisando em particular o exemplo da figura 23, a alternativa 1 

influencia o objetivo final 6 através de dois caminhos: 1→3→5→6 e 1→3→4→6 e é, para cada um 

destes caminhos, possível calcular o valor do seu efeito parcial, utilizando um operador que permita 

quantificar esta medida.  

Existem um conjunto de características a que um operador a utilizar na determinação do efeito parcial 

de um caminho deverá obedecer: (1) o efeito parcial deverá respeitar o sinal das influências 

estabelecidas entre os diferentes nós que constituem o caminho em análise (de notar que na presente 

tese de mestrado serão apenas consideradas influências positivas entre os diferentes nós), (2) o 

espectro de valores possíveis para o efeito parcial de um caminho não deverá depender da dimensão 

do caminho e (3) todas as influências que constituem um caminho deverão contribuir para o efeito 

parcial desse caminho[144]. Desta forma, na presente tese de mestrado considerar-se-á, no cálculo do 

efeito parcial do caminho 𝐶𝑖𝑗, entre os nós 𝑖 e 𝑗, o seguinte operador[126]: 

 𝐸𝑃(𝐶𝑖𝑗) = ∏ 𝑘𝑙

𝑙∈𝐶𝑖𝑗

 (13) 

Onde 𝑘𝑙 diz respeito à intensidade da influência de cada ligação que constitui o caminho 𝐶𝑖𝑗, calculada 

recorrendo às abordagens expostas nas secções 4.2.1 e 4.2.2..  

 

Figura 23- Ilustração de um mapa cognitivo como rede meios-fins [126] 

Por sua vez, o Efeito Total (ET) diz respeito à influência total de um indicador 𝑖 num objetivo final 𝑗, 

contabilizando todos os efeitos parciais verificados entre os dois nós [144]. No desenvolver do presente 

trabalho considerar-se-á, para o cálculo do efeito total de um indicador num objetivo final, o seguinte 

operador: 

 

𝐸𝑇𝑖→𝑗 = ∑ 𝐸𝑃(𝐶𝑖𝑗
𝑞

)

𝑛𝐶𝑖𝑗

𝑞=1

   (14) 

Onde 𝐸𝑃(𝐶𝑖𝑗
𝑞

) diz respeito ao efeito parcial de cada um dos 𝑛𝐶𝑖𝑗
 caminhos existentes entre os nós 𝑖 e 𝑗. 

Considerando o exemplo da figura 24, pretender-se-á determinar qual a influência total de cada um dos 

indicadores que influenciam o nó “Melhorar vigilância da hipertensão”, bem como dos conjuntos que 

entre eles se poderão formar, no objetivo final “Melhorar prestação dos CSP”.  
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Figura 24- Mapa cognitivo para exemplificação da determinação da contribuição total de cada indicador para os 

objetivos finais. De notar que, por uma questão de clareza gráfica, apenas os indicadores que influenciam o 
objetivo meio “Melhorar vigilância da hipertensão” são representados. 

 

Assim, para o exemplo da figura 24, o efeito total do indicador “Proporção de hipertensos com medição 

de pressão arterial no último semestre” no objetivo “Melhorar prestação dos CSP” será igual ao efeito 

parcial do único caminho estabelecido entre esses nós, que pode ser calculado utilizando o operador 

da equação 13, obtendo-se então 0.6 × 0.7 × 0.4 × 0.35 = 0.0588.  

Equivalentemente, no caso do indicador “Proporção de hipertensos com compromisso de vigilância”, 

existe apenas um caminho entre esse indicador e o objetivo final “Melhorar prestação dos CSP”. Assim, 

tanto o efeito parcial desse mesmo caminho como o efeito total de uma melhoria neste indicador no 

objetivo final serão dados por 0.1 × 0.7 × 0.4 × 0.35 = 0.0098.  

O caso do indicador “Proporção de utentes com medição de IMC” é ligeiramente diferente. Neste caso, 

existem dois caminhos estabelecidos entre este indicador e o objetivo final, com efeitos parciais com 

os valores 0.2 × 0.7 × 0.4 × 0.35 = 0.0196 e 0.3 × 0.3 × 0.4 × 0.35=0.0126. Utilizando o operador da 

equação 14, pode-se então determinar o valor associado ao efeito total de uma melhoria neste indicador 

no objetivo final, sendo este dado por 0.0196 + 0.0126 = 0.0322.  

Por outro lado, considerando que se pretende determinar o impacto de uma melhoria no conjunto de 

indicadores “Proporção de utentes com compromisso de vigilância” e “Proporção de hipertensos com 

medição de pressão arterial no último semestre” no objetivo final. Neste caso, considerar-se-á que 

estes dois indicadores formarão um super-nó cujo parâmetro de impacto relativamente ao objetivo meio 

“Melhorar vigilância da hipertensão” é dado por 𝑘𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟−𝑛ó
 = 𝑘𝑖 + 𝑘𝑗 + 𝑘𝑖𝑗, onde 𝑘𝑖 e 𝑘𝑗 dizem respeito 

aos parâmetros de impacto de cada um dos indicadores que formam o conjunto considerado e 𝑘𝑖𝑗 se 

refere ao coeficiente sinérgico que modela as interações entre os mesmos. Assim, neste exemplo, este 

valor seria dado por (0.1 + 0.6 + 0.025) × 0.7 × 0.4 × 0.35 = 0.07105. 

Terminada esta fase da metodologia proposta é então possível determinar quais os indicadores que 

mais contribuirão para os objetivos finais definidos. Esta análise revela-se, no entanto, insuficiente no 
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sentido de apoiar o processo de seleção de indicadores de desempenho. Na realidade, poderão existir 

casos de indicadores para os quais a unidade contratualizada não tem capacidade ou recursos para 

atingir uma melhoria significativa nos mesmos, ainda que estes indicadores sejam aqueles que mais 

contribuem para os objetivos finais.  

Assim, torna-se relevante a inclusão de uma variável que permita quantificar o esforço que cada 

unidade terá de realizar para atingir uma melhoria em cada indicador, tomando-a então em 

consideração no processo de seleção de indicadores. O processo de determinação desta variável será 

analisado na subsecção seguinte.  

4.2.4. Determinação da taxa de esforço associada a uma melhoria em cada 

indicador 

Após determinados os indicadores que terão uma maior influência ao nível dos objetivos finais inerentes 

à prestação de CSP, é relevante que se analise igualmente a taxa de esforço inerente à obtenção de 

uma melhoria nos indicadores em análise.  

A inclusão no processo de seleção de indicadores de uma variável que permita quantificar o esforço 

que uma unidade terá de realizar para conseguir uma melhoria em cada indicador ou conjunto de 

indicadores é de crítica importância, na medida em que permite evitar o desperdício de recursos 

humanos e financeiros que poderiam ser aplicados com mais sucesso no melhoramento de outras 

necessidades da população, mais viáveis [145].  

Por outro lado, a identificação da taxa de esforço associada a cada indicador poderá funcionar como 

uma indicação de que as metas definidas para esse mesmo indicador são demasiado exigentes para 

a unidade contratualizada. Nestes casos, a taxa de esforço associada ao indicador em análise seria 

anormalmente elevada, comparativamente com os restantes indicadores. 

O conceito de taxa de esforço no contexto da presente tese de mestrado não pretende apenas 

considerar o esforço em termos económicos que a unidade contratualizada terá de realizar para atingir 

a melhoria considerada, pretende-se igualmente ter em conta o esforço em termos de pessoal envolvido 

na obtenção da melhoria desejada e o tempo exigido à unidade para conseguir atingir o desempenho 

pretendido, entre outros fatores. 

O processo de determinação das taxas de esforço, à semelhança do verificado na determinação da 

influência de cada indicador nos respetivos nós pais, será feita de acordo com duas abordagens, 

dependendo do número de indicadores que influenciam o mesmo nó pai. No entanto, ambas as 

abordagens terão por base a emissão e consequente modelação de um conjunto de julgamentos 

qualitativos por parte dos decisores, que serão inseridos numa matriz de julgamentos do sistema M-

MACBETH[146]. 

Ambas as abordagens serão analisadas nas subsecções abaixo: 

4.2.4.1. Determinação da taxa de esforço inerente a cada indicador- Caso 

em que 4 ou menos indicadores influenciam o mesmo nó pai 

Nos casos em que existe um número inferior a 5 indicadores que contribuem simultaneamente para um 

mesmo nó pai, como é o caso da figura 25, a determinação da taxa de esforço referente à melhoria do 
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nível status quo para o nível correspondente à meta estabelecida nos indicadores em questão é feita 

pedindo inicialmente aos decisores que avaliem qualitativamente o esforço associado à transição do 

desempenho da unidade a contratualizar do nível status quo para a meta definida para cada indicador 

ou em todos os indicadores de um conjunto. Esta avaliação será feita recorrendo às categorias 

semânticas: “Nula”, “Muito fraca”, “Fraca”, “Moderada”, “Forte”, “Muito Forte” ou “Extrema” [146]. Este 

passo permitirá ordenar os indicadores e conjuntos de indicadores de acordo com o esforço que uma 

melhoria em cada um deles exigirá à unidade contratualizada.  

 

Figura 25-Submapa cognitivo respeitante ao objetivo meio "Melhorar vigilância da saúde materna" 

 
Assim, tendo por base o exemplo da figura 25, inicialmente será perguntado aos decisores: “Como 

avalia o esforço que a unidade a contratualizar teria de realizar para, partindo do nível status quo, atingir 

a meta proposta para o indicador ‘Proporção de grávidas com acompanhamento adequado’?”. 

Repetindo este processo para todos os indicadores e possíveis conjuntos de indicadores, será possível 

preencher uma tabela semelhante à tabela 3, que permite ordenar os indicadores e conjuntos 

considerados relativamente à taxa de esforço inerente. 

 

Tabela 3- Tabela ilustrativa de um conjunto de julgamentos qualitativos referentes ao esforço inerente a uma 

melhoria em cada um dos indicadores que influenciam o objetivo "Melhorar vigilância da saúde materna" 

 

Indicador/Conjunto Avaliação da taxa de esforço 

“Proporção de grávidas c/ acompanhamento 

adequado” e “Proporção de puérperas c/ domicílio de 

enfermagem” 

Extrema 

“Proporção de grávidas c/ consulta de vigilância” e 

“Proporção de puérperas c/ domicílio de 

enfermagem” 

Muito Forte 

“Proporção de grávidas c/ acompanhamento 

adequado” e “Proporção de grávidas c/ consulta de 

vigilância” 

Forte/Muito Forte 

“Proporção de puérperas c/ domicílio de 

enfermagem” 
Forte 

“Proporção de grávidas c/ acompanhamento 

adequado” 
Moderada 

“Proporção de grávidas c/ consulta de vigilância” Fraca 
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Posteriormente, será pedido aos decisores que comparem, novamente recorrendo às categorias 

semânticas atrás referidas, a diferença entre as taxas de esforço inerentes à transição do desempenho 

da unidade do nível status quo para o nível meta para cada indicador e conjuntos de indicadores. A 

titulo exemplificativo, esta fase requer que se coloquem aos decisores perguntas semelhantes a “Como 

compara a taxa de esforço que uma unidade prestadora de CSP teria de realizar para melhorar o seu 

desempenho do nível status quo para o nível meta no indicador ‘Proporção de grávidas com consulta 

de vigilância’ relativamente ao esforço que a mesma unidade teria de realizar para conseguir a mesma 

melhoria no indicador ‘Proporção de puérperas com domicilio de enfermagem’?”. 

Estas comparações levarão ao preenchimento de uma matriz de julgamentos do sistema M-MACBETH, 

que computará uma escala numérica compatível com os julgamentos emitidos pelos decisores, 

permitindo então determinar a taxa de esforço inerente a uma melhoria em cada indicador/conjunto de 

indicadores[146].  

4.2.4.2. Determinação da taxa de esforço inerente a cada indicador- Caso 

em que 5 ou mais indicadores influenciam o mesmo nó pai 

Por sua vez, nos casos em que 5 ou mais indicadores contribuem diretamente para um mesmo nó pai, 

como é o caso da figura 26, o processo anterior não é exequível na medida em que o número de 

conjuntos de indicadores que seria possível considerar torna-se demasiado elevado, levando a que 

haja um excesso de complexidade no processo de comparação entre as diferentes taxas de esforço. 

 

Figura 26-Submapa cognitivo respeitante ao objetivo meio "Melhorar vigilância da saúde infantil" 

 
Assim, e tendo em vista a simplificação do processo descrito na subsecção anterior, inicialmente será 

pedido aos decisores que identifiquem os conjuntos de indicadores que apresentam maiores sinergias 

relativamente ao esforço que lhes está associado. Pretende-se assim identificar conjuntos de 

indicadores para os quais uma melhoria em todos os indicadores do conjunto requer um esforço inferior 

à soma das taxas de esforço que uma melhoria em cada indicador separadamente exigiria. Esta 

pergunta procura identificar, por exemplo, intervenções que possam ser realizadas numa mesma 

consulta ou análises que possam ser obtidas através de uma única colheita.  

Assim, após identificados os indicadores que maior potencial sinérgico apresentam, será repetido o 

processo proposto para o caso em que 4 ou menos indicadores influenciam um mesmo nó pai, 

simplificando-o.  

Inicialmente será pedido aos decisores que julguem qualitativamente a taxa de esforço associada à 

transição do desempenho da unidade do nível status quo para o nível correspondente à meta 
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estabelecida em cada indicador isoladamente. Será igualmente pedido aos decisores que avaliem a 

referida taxa de esforço nos conjuntos identificados como aqueles que maiores sinergias apresentam, 

bem como subconjuntos que podem ser formados dentro dos mesmos.  

No caso da figura 26, acima, e supondo a título ilustrativo que os indicadores identificados pelos 

decisores como aqueles com maior potencial sinérgico em termos do esforço exigido seriam “Proporção 

de recém-nascidos (RN) com TSHPKU realizado” e “Proporção de recém-nascidos com consulta 

médica de vigilância”, ter-se-iam de considerar e avaliar qualitativamente as taxas de esforço 

representadas na tabela 4. 

 

Tabela 4-Tabela ilustrativa de um conjunto de julgamentos qualitativos referentes ao esforço inerente a uma 

melhoria em cada um dos indicadores que influenciam o objetivo "Melhorar vigilância da saúde infantil" 

 

Indicador/Conjunto Avaliação da taxa de esforço 

“Proporção de RN com TSHPKU” e “Proporção de 

RN com consulta médica de vigilância” 
Forte 

“Proporção de crianças de 7 anos sem doenças 

dentárias” 
Moderada 

“Proporção de RN com TSHPKU realizado” Moderada 

“Proporção de crianças de 7 anos com PNV 

cumprido” 
Fraca/Moderada 

“Proporção de RN com consulta médica de 

vigilância” 
Fraca 

“Proporção de crianças de 7 anos com medição 

de peso e altura” 
Fraca 

 
Seguidamente, e de maneira semelhante ao proposto para o caso em que 4 ou menos indicadores 

influenciam um mesmo nó pai, será pedido aos decisores que comparem qualitativamente as diferenças 

entre taxas de esforço avaliadas, permitindo o preenchimento de uma matriz de julgamentos MACBETH 

e, consequentemente, a quantificação das taxas de esforço associadas a cada indicador e aos 

conjuntos selecionados pelos decisores.  

4.2.5. Identificação dos indicadores mais apropriados para inclusão no 

processo de contratualização 

Após determinados os indicadores e conjuntos que permitirão um máximo grau de alcance dos 

objetivos finais, bem como as taxas de esforço inerentes à obtenção de melhorias em cada um desses 

indicadores/conjuntos será então possível proceder à seleção dos indicadores a incluir no processo de 

contratualização da unidade prestadora de CSP em questão. Esta seleção terá, então, por base a 

análise da contribuição de cada indicador para os objetivos finais, bem como o esforço requerido por 

uma melhoria em cada indicador analisado. 
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Considere-se que, no caso dos indicadores que influenciam o objetivo meio “Melhorar vigilância da 

saúde mental”, representados na figura 27a), se obtiveram os valores de efeito total os objetivos finais 

e taxa de esforço sumariados no gráfico da figura 27b). 

 

 

a) 

 

 

b) 

Figura 27- a) Submapa cognitivo respeitante ao objetivo meio "Melhorar vigilância da saúde mental"; b) Gráfico 

"Efeito total nos objetivos finais" vs "Taxa de esforço" para cada indicador e conjunto que contribui para o nó 
"Melhorar vigilância da saúde mental” 

 
Assim, e tendo por base a informação contemplada na figura 27b), pretender-se-á apoiar os decisores 

envolvidos no processo de contratualização, nomeadamente no que diz respeito à identificação dos 

indicadores mais apropriados para inclusão no referido processo. Não será, na presente tese de 

mestrado, definida uma formulação explícita no que diz respeito à identificação dos indicadores mais 

apropriados para inclusão na contratualização. Será, no entanto, fornecida aos decisores informação 

relativa ao contributo de cada indicador/conjunto para os objetivos finais, bem como do esforço inerente 

ao alcance de uma melhoria em cada indicador/conjunto, com o sentido de apoiar a seleção dos 

mesmos. 

4.3. Processo de avaliação do desempenho das unidades contratualizadas 

Terminada a fase de seleção de indicadores de desempenho e, no final do ciclo de contratualização, é 

então possível proceder a uma fase de prestação de contas, onde se pretende não só avaliar o 

desempenho das unidades em cada indicador contratualizado, como também identificar potenciais 
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pontos a melhorar, identificar os motivos pelos quais metas não foram atingidas e, por outro lado, 

premiar boas práticas através da atribuição de incentivos financeiros e institucionais. 

Esta avaliação multicritério terá por base o mapa multicritério cognitivo construído, bem como os 

indicadores de desempenho incluídos no mesmo que foram selecionados para inclusão no processo 

de contratualização. 

As fases inerentes a este processo de avaliação de desempenho são descritas nas subsecções abaixo: 

4.3.1. Construção de funções de valor 

Com o intuito de converter o desempenho das unidades contratualizadas em valor na ótica dos 

decisores, dever-se-á construir uma função de valor para cada um dos indicadores selecionados 

[136][116].  

Considere-se que, terminado o processo de seleção de indicadores, foi selecionado o conjunto de 

indicadores (𝑖, … , 𝑛) e que uma determinada unidade contratualizada segundo esse conjunto de 

indicadores apresentava nos mesmos o perfil de desempenho (𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛). Então, para cada indicador, 

será construída uma função de valor 𝑣𝑖, permitindo assim converter esse perfil de desempenho em 

valor na ótica dos decisores, obtendo-se então (𝑣𝑖(𝑥𝑖), … , 𝑣𝑛 (𝑥𝑛))[137].  

A construção destas funções reveste-se da máxima importância, na medida em que a conversão do 

desempenho das unidades contratualizadas em valor na ótica dos decisores não é linear. Por exemplo, 

não é garantido que a diferença de atratividade entre uma taxa de vacinação de 50% e uma de 60% 

seja igual à diferença entre as taxas de vacinação de 80% e 90%. 

A construção das funções de valor pode ser feita recorrendo a diferentes abordagens: técnicas 

numéricas como Direct Rating e o método da bissecção e técnicas não numéricas como a abordagem 

MACBETH [147]. A grande dificuldade inerente às técnicas numéricas reside no processo interrogatório 

por elas seguido, onde se requer a aferição de julgamentos em termos quantitativos, o que poderá 

revelar-se bastante complexo para os decisores [147]. Assim, na presente tese de mestrado, utilizar-

se-á a técnica não numérica MACBETH para construção de funções de valor. Esta abordagem permite, 

sem que se percam rigor e consistência científicos, que se afira apenas informação qualitativa, sendo 

este processo consideravelmente mais fácil para os decisores [147].  

O processo de construção de funções de valor recorrendo à abordagem MACBETH inicia-se por pedir 

ao decisor que, para cada indicador, ordene por ordem crescente de atratividade os níveis de 

desempenho definidos [148] (que, no caso particular deste trabalho, foram definidos como nível máximo 

plausível, nível meta, nível mínimo aceitável, status quo e nível mínimo plausível).  

Após se proceder a esta ordenação, será pedido aos decisores que avaliem qualitativamente a 

diferença de atratividade entre pares de níveis de desempenho definidos para cada indicador, 

recorrendo novamente a sete categorias semânticas: diferença de atratividade nula, muito fraca, fraca, 

moderada, forte, muito forte ou extrema. As comparações providenciadas pelo decisor serão utilizadas 

no preenchimento de uma matriz de julgamentos do software M-MACBETH que, caso os julgamentos 

realizados sejam consistentes, irá propor uma escala numérica compatível com os juízos do decisor, 

sendo atribuído a cada nível possível de desempenho uma pontuação [136], [147]. A escala numérica 

fornecida pelo software deverá, posteriormente, ser validada pelos decisores.  
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Assim, e após construída uma função de valor para cada indicador incluído no processo de 

contratualização é possível determinar a atratividade relativa do desempenho da unidade 

contratualizada em cada indicador. Na subsecção seguinte abordar-se-á o processo de agregação 

deste valor, tendo em vista a determinação de uma métrica global de desempenho para cada unidade 

contratualizada.  

4.3.2. Determinação do valor global de desempenho de cada unidade 

contratualizada 

Recorrendo às funções de valor cuja definição foi abordada na subseção anterior é possível determinar 

o valor parcial de desempenho de cada unidade relativamente a cada um dos indicadores 

contratualizados. É agora relevante a aferição de um valor global de desempenho para cada unidade, 

permitindo a determinação de uma métrica global de desempenho. A utilização de valores globais de 

desempenho permite uma mais fácil análise geral do desempenho de uma unidade[71]. É assim 

facilitado o processo de comparação entre desempenhos de diferentes unidades e, por outro lado, 

poder-se-á criar uma base para a fase de atribuição de incentivos para as unidades com desempenhos 

mais satisfatórios.  

A construção de uma métrica global de desempenho faz, no caso particular desta tese de mestrado, 

uso de dois tipos de operadores de agregação. No caso da agregação de valor para os diferentes 

indicadores incluídos no processo de contratualização que influenciam um mesmo nó pai, sugere-se 

como anteriormente referido a utilização de uma adaptação do MML que permite a aplicação do mesmo 

a escalas bipolares, conforme apresentado na equação 15 [4]: 

𝑣𝑗(𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛) = ∑ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑣𝑖(𝑥𝑖) + ∑ ∑(−1)𝑙𝑘𝑖𝑘|𝑣𝑖(𝑥𝑖)|

𝑘>𝑖

|𝑣𝑘(𝑥𝑘)|

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + (−1)𝑙𝑘123..𝑛|𝑣1(𝑥1)| … |𝑣𝑛(𝑥𝑛)| (15) 

Onde 𝑣𝑗(𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑛) diz respeito ao valor agregado da unidade, relativamente ao nó pai, 𝑣𝑖(𝑥𝑖) diz respeito 

à pontuação atribuída ao desempenho da unidade em cada indicador, 𝑘𝑖 diz respeito à influência do 

indicador 𝑖 no seu nó pai 𝑗 e 𝑘𝑖𝑘…𝑛 diz respeito ao coeficiente sinérgico entre os indicadores 𝑖, 𝑘, … , 𝑛. 

Por sua vez, o termo (−1)𝑙 resulta da adaptação do MML a escalas bipolares e o seu valor é 1 se 

𝑣𝑖(𝑥𝑖) > 0, 𝑖 = 1, … , 𝑛 e -1 caso contrário.   

O processo de agregação de valor para objetivos meios será feita recorrendo ao modelo aditivo simples. 

A utilização deste operador em detrimento do MML deveu-se à complexidade que o MML pode assumir 

no caso de vários nós filhos contribuírem para um mesmo nó pai [4]. Assim, para objetivos 

hierarquicamente superiores, sugere-se a utilização do modelo aditivo simples para determinar o valor 

agregado de desempenho de cada unidade contratualizada nesses objetivos:  

 
𝑣𝑗 = ∑ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑣𝑖 (16) 

Onde, semelhantemente, 𝑘𝑖 diz respeito à influência do objetivo meio 𝑖 no seu respetivo nó pai 𝑗, sendo 

que 𝑣𝑖 diz respeito ao valor parcial da unidade a avaliar, relativamente ao objetivo meio 𝑖, e 𝑣𝑗 ao valor 

agregado dessa mesma unidade, relativamente ao nó pai 𝑗.. 

É importante notar que os parâmetros de impacto, 𝑘𝑖, relativos a cada um dos indicadores de 

desempenho selecionados bem como a cada objetivo meio, foram calculados considerando alguns 
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indicadores que acabarão por não tomar parte no processo de avaliação de desempenho, por não 

terem sido selecionados. Assim, no processo de avaliação das unidades contratualizadas o 

desempenho relativo aos indicadores que não foram selecionados será fixo no nível status quo, sendo-

lhes então atribuído uma pontuação de 0 (sendo que o nível status quo corresponde ao nível de 

referência inferior).   

5. Entrevistas de avaliação da aplicabilidade da metodologia proposta 

 
Terminada a definição das diferentes fases que constituem a metodologia proposta, foram realizadas 

entrevistas com especialistas da área de contratualização em Portugal. Estas entrevistas tiveram como 

intuito, por um lado, testar a aplicabilidade da metodologia proposta a situações de contratualização, 

identificando potenciais obstáculos a essa mesma implementação e, por outro, proceder a uma 

avaliação global da metodologia, avaliando potenciais mais-valias e limitações, relativamente ao 

processo vigente de contratualização. 

A lista de especialistas entrevistados incluiu o Dr. Carlos Alvarenga (Membro do grupo técnico da ACSS 

e da ARS Norte), o Dr. Luís Pisco (Vogal do Conselho Diretor da ARS Lisboa e Vale do Tejo e Ex-

Coordenador Nacional da MCSP), o Dr. Rui Nogueira (Dirigente associativo e médico na USF Briosa) 

e o Dr. Vítor Ramos (Ex-Coordenador Nacional da MCSP). A escolha destes especialistas teve por 

base a sua vasta experiência no processo de contratualização, tendo presenciado as diferentes fases 

de evolução do processo até à atualidade. Ao longo desta experiência, os especialistas entrevistados 

ter-se-ão deparado com um conjunto de limitações a colmatar no processo de contratualização, 

constituindo a sua opinião na avaliação da presente metodologia uma mais-valia inestimável.  

5.1.  Características das entrevistas realizadas 

Cada uma das reuniões com os especialistas iniciou-se com uma breve apresentação da metodologia 

proposta, bem como dos diferentes processos envolvidos na componente social da mesma. 

Posteriormente, e após esclarecidas quaisquer dúvidas que pudessem ter surgido na apresentação da 

proposta metodológica, procedeu-se a uma entrevista com cada um dos especialistas.  

Optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas, combinando assim a utilização de perguntas 

abertas e fechadas (Ver Anexo A). A escolha deste tipo de entrevista deveu-se ao facto de estas 

permitirem que os especialistas entrevistados abordassem os diferentes tópicos da entrevista com um 

maior grau de detalhe do que o permitido pela utilização de entrevistas estruturadas. Por outro lado, a 

utilização de entrevistas semiestruturadas permite igualmente que os entrevistados abordem temáticas 

relevantes para o processo de contratualização que poderão, à partida, não estar contempladas no 

protocolo de entrevista elaborado. 

Cada uma das entrevistas realizadas encontrava-se dividida em três secções. 

A primeira secção tem por propósito avaliar o processo vigente de contratualização, nomeadamente no 

que diz respeito a potenciais limitações que poderão vir a ser colmatadas pela metodologia proposta, 

bem como pontos fortes que poderão ser aproveitados na presente proposta metodológica. A avaliação 

deste processo foi feita recorrendo a um conjunto de perguntas abertas. Inicialmente, foi pedido aos 



60 
 

especialistas que descrevessem brevemente os atuais processos de seleção de indicadores, 

negociação de metas, definição de ponderações para os indicadores contratualizados e avaliação do 

desempenho das unidades envolvidas na prestação de CSP. Em seguida, foi pedido aos entrevistados 

que identificassem as principais limitações e mais-valias dos processos descritos. 

Por sua vez, no que diz respeito à segunda secção das entrevistas realizadas, as perguntas que a 

constituem procuram avaliar a dificuldade/complexidade, percecionadas pelos especialistas, inerentes 

a cada uma das fases que constitui a componente social da metodologia proposta. Esta avaliação foi 

feita recorrendo a um conjunto de perguntas fechadas, nas quais era pedido aos especialistas que 

avaliassem, numa escala do tipo Likert, a dificuldade associada a cada uma das fases inerentes ao 

processo de construção do modelo multicritério a utilizar. A escala utilizada era composta por 7 items 

de resposta, correspondentes a dificuldades “Nula”, “Muito Reduzida”, “Reduzida”, “Moderada”, 

“Elevada”, “Muito Elevada” e “Extrema”. Após realizada esta avaliação, foi pedido aos especialistas 

que, para cada uma das fases avaliadas, indicassem aqueles que seriam, a seu ver, os principais 

obstáculos à implementação das mesmas em contexto real de contratualização.  

Finalmente, a terceira secção da entrevista pretendia obter, da parte dos especialistas, uma avaliação 

global da metodologia proposta. Nesta fase foi pedido aos entrevistados, novamente recorrendo a um 

conjunto de perguntas abertas, que identificassem as principais mais-valias da metodologia proposta 

relativamente ao processo vigente de contratualização, bem como aqueles que seriam, a seu ver, os 

principais pontos a melhorar na mesma.  

Os resultados das entrevistas realizadas serão analisados na seguinte secção. 

5.2. Resultados 

5.2.1. Avaliação do processo vigente de contratualização de CSP 

Como já referido, a primeira secção das entrevistas realizadas pretendia obter uma visão global e crítica 

do processo vigente de contratualização, nomeadamente no que diz respeito às suas principais 

vantagens e limitações. Neste sentido, foi colocado aos especialistas um conjunto de perguntas abertas 

nas quais era pedido que identificassem aqueles que seriam, a seu ver, os principais pontos fortes e 

fracos da corrente processo de contratualização.  

No que diz respeito às vantagens do atual processo de contratualização, os especialistas entrevistados 

referiram: 

 O ideal de responsabilização imposto pelo processo, descentralizando e desburocratizando a 

tomada de decisão; 

 A autonomia garantida às unidades prestadoras de CSP, facilitando a adoção de estratégias 

adequadas às características das populações servidas; 

 A frequente renovação dos indicadores de desempenho contratualizados, permitindo às 

unidades implementar medidas corretivas à sua estratégia; 

Por outro lado, no que diz respeito às principais limitações do atual processo de contratualização, os 

entrevistados destacaram: 
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 A desadequação do atual processo de seleção de indicadores de desempenho, segundo o qual 

grande parte dos indicadores selecionados são idênticos para todas as unidades prestadoras 

de CSP do país, não tendo em conta as suas características ou da população servida; 

 O facto de cada indicador de desempenho apresentar a mesma ponderação em todas as 

unidades contratualizadas, não tendo em conta as características da população por ela servida; 

 O facto de as metas contratualizadas serem impostas pelas entidades contratualizadoras, não 

tendo em conta o esforço que uma unidade terá de realizar para atingir a meta proposta em 

cada indicador contratualizado; 

A seguinte secção das entrevistas realizadas procurava avaliar a aplicabilidade da metodologia 

proposta, como será abaixo analisado. 

5.2.2. Avaliação da aplicabilidade da metodologia proposta 

A segunda secção da entrevista realizada apresentava por objetivo avaliar a aplicabilidade da 

metodologia proposta a situações de contratualização, ao avaliar a dificuldade inerente a cada uma das 

fases inseridas na componente social da metodologia proposta.  

Como já referido, esta avaliação foi feita, para cada uma das fases referidas, recorrendo a uma escala 

do tipo Likert, contendo 7 itens de resposta, referentes a dificuldades “Nula”, “Muito Reduzida”, 

“Reduzida”, “Moderada”, “Elevada”, “Muito Elevada” e “Extrema”. Na análise das respostas dadas pelos 

especialistas, a cada um destes itens foi atribuído um código numérico entre 1 e 7, representativo da 

dificuldade julgada pelos especialistas. Assim, caso os especialistas avaliassem uma dada dificuldade 

como “Nula”, a essa resposta seria atribuído o código “1” e sucessivamente até à dificuldade “Extrema”, 

à qual é atribuído o valor “7”. Posteriormente, para cada uma das fases envolvidas na componente 

social da metodologia proposta, foi calculada a mediana das respostas dadas pelos decisores, servindo 

esta como medida de tendência central das referidas respostas. De notar que a utilização da mediana 

ao invés da média como medida de tendência central deveu-se ao facto de a escala de Likert 

representar uma escala ordinal e não uma escala de intervalos, tornando a aplicação da média 

desadequada [149]. Por sua vez, a dispersão das respostas dos especialistas foi obtida recorrendo à 

amplitude interquartil. 

Após avaliada a dificuldade inerente a cada fase da metodologia proposta, foi perguntado aos decisores 

(recorrendo novamente a perguntas abertas), que identificassem os principais obstáculos associados 

a essa mesma fase.  

Os resultados da segunda secção da entrevista serão então, para cada uma das fases envolvidas na 

metodologia proposta, analisados nas subsecções abaixo. 

5.2.2.1. Avaliação da dificuldade inerente a cada uma das fases da 

componente social da metodologia proposta 

A aferição da dificuldade associada a cada uma das fases da metodologia proposta consistiu, como já 

referido, em pedir aos especialistas entrevistados que avaliassem a mesma, recorrendo à escala Likert 

atrás proposta. A análise dos resultados inerentes a cada uma das referidas fases encontram-se 

sintetizados na tabela 5.  
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Tabela 5-Análise estatística das respostas dadas pelos especialistas relativamente à dificuldade inerente a cada 

fase da componente social da metodologia proposta. 

Fase avaliada Mediana Moda 
Amplitude 

Interquartil 

Fase de estruturação do modelo multicritério  

Construção do mapa multicritério cognitivo 3 3 1 

Operacionalização de cada um dos nós descritores 

existentes no mapa multicritério cognitivo 
3.5 4 2 

Determinação da influência de cada indicador 

nos respetivos nós pais 
 

Ordenação das unidades hipotéticas consideradas 2.5 2 1 

Comparação entre as unidades hipotéticas 

consideradas 
2 2 0 

Determinação dos indicadores com maior potencial 

sinérgico 
3 3 0 

Determinação da influência de cada objetivo-

meio nos respetivos nós pais 
 

Ordenação das unidades hipotéticas a considerar 3 3 0 

Comparação entre as unidades hipotéticas 

consideradas 
3 3 0 

Determinação da taxa de esforço inerente a 

cada indicador 
 

Avaliação qualitativa da taxa de esforço inerente a 

cada indicador 
3.5 3/4 1 

Comparação entre as diferentes taxas de esforço 

avaliadas 
4 4 0 

Identificação dos indicadores com maior potencial 

sinérgico (relativamente ao esforço exigido) 
3 3 0 

Avaliação das unidades contratualizadas  

Construção de funções de valor 2 2 0 

 
Por análise das medianas e modas das respostas dos especialistas entrevistados é observável que 

estes não consideraram existirem, em nenhuma das fases avaliadas, obstáculos impeditivos à 

aplicação da metodologia proposta. Esta ideia é corroborada pelo facto de, para nenhuma das fases 

avaliadas, a mediana das respostas dos especialistas ser superior a 4 (correspondente a uma 

dificuldade moderada).  

A utilização da mediana como medida de tendência central é suportada pela análise da amplitude 

interquartil como medida da dispersão das respostas providenciadas. É, por sua vez, verificável que 

esta grandeza apresenta valores reduzidos (menores ou iguais a 2) para todas as perguntas colocadas 

aos especialistas, evidenciando elevadas concordâncias entre as respostas dos decisores, 

relativamente à dificuldade inerente a cada fase da metodologia proposta.  

Analisando, por outro lado, a frequência de cada uma das possíveis medianas para cada pergunta 

colocada aos especialistas, representada na figura 28, fica reforçada a ideia de uma reduzida 

dificuldade inerente a cada uma das fases da metodologia proposta. De facto, verifica-se que o valor 

médio das medianas das respostas dos decisores é de 2.9545 (para um valor mínimo de 1 

correspondente a uma dificuldade “Nula” em todas as fases da metodologia proposta e máximo de 7 
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correspondente a uma dificuldade “Extrema” inerente a todas as fases da referida metodologia), 

corroborando então a ideia da inexistência de obstáculos impeditivos à implementação da presente 

metodologia a um contexto real de situação de contratualização.  

 

Figura 28- Análise da frequência de cada uma das possíveis medianas, tendo por base as avaliações realizadas 

pelos especialistas 

 
Após a avaliação da dificuldade inerente a cada fase da metodologia proposta, foi pedido aos 

especialistas que identificassem os principais obstáculos à aplicação de cada uma dessas fases. As 

respostas providenciadas serão analisadas na subsecção seguinte. 

5.2.2.2. Identificação dos principais obstáculos à implementação da 

metodologia proposta 

A subsecção anterior permite analisar os resultados quantitativos da segunda secção da entrevista, os 

quais providenciam uma visão global no que diz respeito à complexidade, do ponto de vista dos 

especialistas, inerente a cada fase da metodologia proposta. Após avaliada a dificuldade inerente a 

cada uma dessas fases, foi então pedido aos especialistas que identificassem aqueles que seriam, a 

seu ver, os principais obstáculos à construção do modelo multicritério, nos diferentes processos que a 

constituem.  

As respostas dos especialistas serão então, para cada fase, analisadas na presente subsecção. 

Estruturação do modelo multicritério: 

O processo de estruturação do modelo multicritério envolve a construção do mapa multicritério cognitivo 

com os decisores, bem como a definição dos níveis de desempenho propostos para cada indicador. 

Quando questionados acerca dos principais obstáculos inerentes a cada uma destas fases, os 

especialistas entrevistados destacaram: 

 O facto de, dada a complexidade do processo de contratualização, as relações de influência 

estabelecidas entre os diferentes conceitos poderem não ser totalmente claras ou diretas. Este 

fator poderá levar a que certos decisores considerem que “todos os nós contribuem, de certa 

forma, para todos”; 
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 A necessidade de a definição dos níveis de desempenho propostos para cada indicador ser 

suportada por evidência científica; 

As respostas providenciadas pelos especialistas entrevistados corroboram o ideal presente na literatura 

de que o processo de mapeamento cognitivo não é trivial, sendo a experiência do facilitador 

determinante numa adequada aferição dos conceitos envolvidos e relações que entre eles se 

estabelecem. 

Por outro lado, a existência de investigação de base que possa suportar a definição dos níveis de 

desempenho propostos (nomeadamente na definição das metas a contratualizar para cada indicador) 

poderá facilitar a reunião de um consenso entre as entidades contratualizadas e contratualizadoras no 

que diz respeito à definição dos referidos níveis. 

 

Processo de seleção de indicadores 

Como analisado no capítulo 4, o processo de seleção dos indicadores mais apropriados para inclusão 

no processo de contratualização tem por base a contribuição de cada indicador para os objetivos finais, 

bem como o esforço inerente ao alcance de uma melhoria nesse mesmo indicador. 

Foi então pedido aos especialistas entrevistados que identificassem aqueles que seriam, a seu ver, os 

principais obstáculos à implementação de cada fase necessária ao processo de seleção de indicadores, 

sendo então destacado: 

 A necessidade de complementar os julgamentos dos decisores com evidência científica, tanto 

nos processos de ordenação e comparação das unidades hipotéticas consideradas como na 

identificação dos indicadores com maior potencial sinérgico; 

 O facto de existirem indicadores que poderão apresentar elevadas sinergias com um grande 

número de outros indicadores, dificultando a identificação dos conjuntos de indicadores com 

maior potencial sinérgico; 

 A existência de objetivos meios para os quais contribuem um elevado número de indicadores, 

dificultando os processos de ordenação e comparação de unidades hipotéticas necessários à 

determinação da influência de cada objetivo meio nos respetivos nós pais; 

 A inexistência de uma definição explícita do conceito de taxa de esforço poderá revelar-se 

problemática, na medida em que certos decisores poderão atribuir maior importância ao esforço 

em termos financeiros, enquanto outros valorizam mais o esforço em termos de pessoas/hora; 

 O facto de o esforço que unidade terá de realizar para atingir as metas propostas ser 

influenciável por fatores imprevisíveis, como diminuição do pessoal ou recursos disponíveis, 

poderá dificultar a avaliação desta grandeza; 

As respostas providenciadas pelos especialistas demarcam a necessidade de suportar os julgamentos 

dos decisores envolvidos no processo de contratualização com evidência científica. Assim, a realização 

de investigação de base terá em vista garantir que os julgamentos dos decisores são os mais 

adequados, tendo em conta o contexto da unidade a contratualizar e os objetivos definidos pelo Plano 

Nacional de Saúde para a prestação de CSP. 

Por outro lado, é igualmente notória a necessidade da existência de uma definição explícita do conceito 

de “taxa de esforço”, garantindo uma uniformização deste conceito entre os decisores envolvidos no 
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processo de contratualização. A existência desta definição garante que as avaliações dos decisores 

relativamente à taxa de esforço associada a um indicador são coerentes, evitando assim que parte dos 

decisores avaliem a taxa de esforço em termos financeiros, enquanto outros procedem a essa mesma 

avaliação em termos de recursos humanos. 

 

Avaliação do desempenho das unidades contratualizadas 

Após a fase de seleção dos indicadores de desempenho mais apropriados para inclusão no processo 

de contratualização, poder-se-á então proceder à avaliação multicritério do desempenho das unidades 

contratualizadas. Esta avaliação de desempenho requer que se construa uma função de valor para 

cada indicador selecionado, permitindo converter o desempenho das unidades contratualizadas em 

valor na ótica dos decisores. 

Relativamente ao processo de construção das referidas funções de valor, nenhum dos especialistas 

considerou existirem obstáculos proibitivos na aplicação do mesmo. De facto, como se pode confirmar 

pela tabela 5, esta foi a fase do processo de construção do modelo multicritério para a qual a mediana 

das avaliações dos especialistas foi mais reduzida (apresentando um valor de “2”, correspondente a 

uma dificuldade “Muito reduzida”). 

5.2.3. Avaliação global da metodologia proposta 

Numa secção final das entrevistas realizadas aos especialistas, foi pedido aos mesmos que 

identificassem aquelas que seriam, a seu ver, as principais limitações e obstáculos à implementação 

da metodologia proposta a situações de contratualização, bem como as principais vantagens da 

referida metodologia face ao processo vigente de contratualização de CSP. 

No que diz respeito às mais-valias da metodologia proposta relativamente ao atual processo de 

contratualização, os especialistas entrevistados referiram: 

 A maior transparência inerente aos processos de seleção e definição das ponderações dos 

indicadores a incluir no processo de contratualização; 

 A possibilidade de selecionar os indicadores mais apropriados para cada unidade 

contratualizada, tendo em conta o seu contexto social, demográfico e epidemiológico; 

 O facto de tomar em consideração, no processo de seleção de indicadores, o esforço que cada 

unidade terá de realizar para atingir a meta proposta para cada indicador em análise; 

Ainda assim, e apesar das vantagens apontadas, os especialistas entrevistados demonstraram 

igualmente algumas reservas relativamente à metodologia apresentada, nomeadamente: 

 O facto de os julgamentos dos decisores, caso não sejam suportados por evidência científica, 

poderem não ser os mais adequados, levando à seleção de indicadores de desempenho 

desajustados; 

 A inexistência de uma definição explícita do conceito de taxa de esforço, que o permita 

quantificar em termos de capital financeiro e humano; 
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6. Discussão 

Este capítulo apresentará uma análise crítica à metodologia proposta, bem como aos resultados das 

entrevistas realizadas com especialistas na área da contratualização de CSP. Em particular, discutir-

se-á a referida metodologia face às diferentes alternativas encontradas na literatura, bem como face 

ao atual processo de contratualização. Serão igualmente apresentadas as principais mais-valias e 

limitações da metodologia proposta. 

6.1. Metodologia proposta vs. Literatura existente 

Após a realização da pesquisa bibliográfica apresentada no capítulo 3, não foi encontrado qualquer 

modelo que permitisse dar resposta às necessidades e desafios inerentes ao processo de 

contratualização.  

De facto, foi encontrada apenas uma metodologia que abordasse o processo de seleção de indicadores 

de desempenho (RAND/UCLA Appropriateness Method), sendo que a mesma não contempla o 

alinhamento entre o referido processo e a avaliação de desempenho que lhe está inerente. A acrescer, 

as fases de definição de metas e determinação de ponderações para os diferentes indicadores não são 

igualmente tidas contempladas pela abordagem RAND/UCLA.  

Por outro lado, as metodologias encontradas no sentido de dar resposta ao processo de avaliação de 

desempenho revelaram-se igualmente inadequadas no sentido de dar resposta aos desafios do 

processo de contratualização. De facto, muitas das metodologias encontradas não são suficientemente 

específicas para contemplar todas as áreas relevantes para a prestação de CSP. Por outro lado, 

nenhuma das metodologias de avaliação de desempenho encontradas definia uma abordagem 

explícita de seleção dos indicadores mais apropriados para inclusão nessa avaliação de desempenho. 

A acrescer, os processos de ponderação dos indicadores incluídos na avaliação de desempenho são 

feitos, em grande parte das abordagens encontradas, recorrendo apenas a noções de importância 

relativa dos mesmos. 

Outra das limitações de grande parte das metodologias encontradas consistia na indefinição de 

mecanismos explícitos de agregação de valor, que permitissem obter uma pontuação global para o 

desempenho de cada unidade contratualizada. De notar ainda que, quando definidos, os operadores 

de agregação utilizados por muitas das metodologias de avaliação de desempenho em prestação de 

cuidados de saúde não têm em conta eventuais sinergias entre os indicadores envolvidos nessa 

avaliação, tornando-os imprecisos em certos casos.  

Desta forma, a motivação para a metodologia proposta surgiu na sequência da incapacidade das 

metodologias encontradas na literatura em dar resposta a todas as fases relevantes ao processo de 

contratualização. De facto, a metodologia proposta permitirá (1) estruturar os processos de seleção de 

indicadores e avaliação de desempenho, definindo todos os objetivos e indicadores relevantes para a 

problemática, bem como as relações que entre eles se estabelecem, (2) selecionar os indicadores de 

desempenho mais apropriados, tendo em conta a contribuição dos mesmos para os objetivos finais 

definidos e o esforço inerente ao alcance de uma melhoria nos mesmos, (3) proceder à avaliação 

multicritério das unidades contratualizadas, segundo o conjunto de indicadores selecionado, permitindo 

a obtenção de uma métrica global de desempenho para cada unidade contratualizada.  
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6.2. Metodologia proposta vs. Processo vigente de contratualização de CSP 

Como analisado no capítulo 2 e reforçado pelos resultados das entrevistas realizadas com especialistas 

no processo de contratualização de CSP, existe um conjunto de limitações inerentes à forma como a 

contratualização decorre atualmente em Portugal. Verifica-se, em particular, um crescente 

descontentamento relativamente à maneira como decorrem os processos de seleção de indicadores e 

avaliação do desempenho das unidades contratualizadas.  

Um dos principais motivos de insatisfação com o processo vigente de seleção de indicadores prende-

se com o facto de este não ter em conta o esforço que cada unidade terá de realizar para atingir as 

metas propostas em cada indicador contratualizado, sendo comummente selecionados indicadores 

para os quais as unidades contratualizadas não têm capacidade de atingir melhorias significativas, 

tendo em conta os seus recursos humanos e financeiros. Por outro lado, o facto de o processo atual 

de seleção de indicadores levar a que grande parte dos indicadores selecionados sejam idênticos para 

todas as unidades contratualizadas a nível nacional, não tendo em conta as características das 

diferentes populações servidas, surge igualmente como um fator de descontentamento relativamente 

ao processo atual de contratualização. De facto, verifica-se que é bastante comum que os indicadores 

contratualizados com as unidades envolvidas na prestação de CSP não sejam, atualmente, aqueles 

que mais contribuem para os objetivos das referidas unidades, tendo em conta as suas características. 

No que diz respeito ao processo de avaliação de desempenho, existe igualmente alguma insatisfação 

relativamente ao facto de as ponderações para os diferentes indicadores serem universais, ou seja, por 

exemplo, um indicador relativo a vigilância da saúde neonatal terá, de acordo com o processo vigente, 

exatamente a mesma ponderação na contratualização de uma unidade que presta CSP a uma 

população com uma elevada taxa de natalidade e numa unidade prestadora de CSP a uma população 

mais envelhecida.  

A metodologia proposta permitirá dar resposta a algumas das limitações acima identificadas. Por um 

lado, a proposta metodológica apresentada no presente trabalho permite identificar, tendo em conta as 

características da unidade a contratualizar, bem como da população por ela servida, os indicadores 

mais apropriados para inclusão na contratualização dessa unidade. Esta identificação terá por base a 

análise da contribuição de cada indicador para os objetivos finais, bem como o esforço inerente à 

obtenção de uma melhoria nesse indicador.  

De notar que, na determinação da contribuição de cada indicador/conjunto de indicadores para os 

objetivos finais, bem como das taxas de esforço que lhe estão inerentes, serão tidas em conta possíveis 

sinergias entre os indicadores considerados, sendo estas sinergias igualmente consideradas na 

avaliação do desempenho das unidades contratualizadas.  

Por outro lado, as ponderações dos diferentes indicadores contratualizados terão também em conta as 

características da unidade a contratualizar, estas coerentes com as prioridades assistenciais da 

unidade em questão.  

6.3. Considerações sobre a metodologia proposta 

A metodologia proposta envolve fases de (1) estruturação do mapa multicritério cognitivo, por definição 

dos diferentes objetivos finais e meios inerentes à prestação de CSP e dos indicadores que para eles 
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contribuem, (2) seleção dos indicadores de desempenho mais apropriados, tendo em conta a 

contribuição dos mesmos para os objetivos definidos, bem como o esforço inerente à obtenção de uma 

melhoria em cada um dos referidos indicadores, (3) avaliação do desempenho de cada unidade 

contratualizada relativamente aos indicadores selecionados, recorrendo à construção de funções de 

valor e utilização de operadores de agregação do mesmo. Cada uma destas fases apresenta uma 

componente social que será determinante numa fase posterior de aplicação da metodologia proposta.  

Relativamente à fase de estruturação, esta envolverá a definição dos diferentes objetivos finais e 

intermédios inerentes à prestação de CSP, bem como das influências que entre eles se verificam. Nesta 

fase, a utilização de uma abordagem não estruturada poder-se-á revelar mais apropriada, dando o 

facilitador total liberdade aos decisores para definirem os diferentes conceitos que, a seu ver, será 

importante ter em conta na definição de um modelo de suporte ao processo de contratualização de 

CSP. Será importante nesta fase que se fomente o pensamento estratégico entre as diferentes 

entidades no processo de contratualização, por forma a garantir que todos as vertentes relevantes ao 

referido processo são incluídas no modelo.  

No que diz respeito à determinação da influência de cada indicador nos respetivos nós pais, é de 

salientar que a utilização da abordagem MACBETH no sentido de determinar os parâmetros do MML 

que permitem modelar as referidas influências revela-se bastante vantajosa. O facto de esta abordagem 

requerer a emissão de julgamentos qualitativos por parte dos decisores ao invés de informação 

quantitativa simplifica significativamente o processo de comparação de unidades hipotéticas necessário 

à determinação dos coeficientes do MML pretendidos. Esta ideia é confirmada pelas respostas dadas 

pelos especialistas entrevistados, quando inquiridos relativamente às fases de ordenação e 

comparação das unidades hipotéticas necessárias à determinação dos referidos coeficientes (Ver 

tabela 5). 

De salientar igualmente que a utilização do MML como operador de agregação do valor relativo aos 

diferentes indicadores permite considerar, nas fases de seleção de indicadores e avaliação de 

desempenho, possíveis efeitos sinérgicos entre os referidos indicadores. Esta abordagem é, de facto, 

a mais fiel à realidade. 

Por outro lado, a aferição do esforço inerente à obtenção de uma melhoria em cada indicador será 

igualmente suportada pelo software M-MACBETH. Neste processo, será pedido aos decisores que 

avaliem e comparem, recorrendo a julgamentos qualitativos, o esforço que a cada unidade a 

contratualizar terá de realizar para atingir as metas propostas em cada indicador. Desta forma, aferindo 

apenas informação qualitativa, será possível tomar em consideração a dificuldade que uma unidade 

prestadora de CSP terá em atingir as metas propostas em cada indicador, variável esta que se revela 

preponderante no processo de seleção de indicadores.  

Finalmente, o processo de construção de uma função de valor para cada indicador selecionado fará 

igualmente uso da abordagem MACBETH, sendo pedido aos decisores que julguem qualitativamente 

a diferença de atratividade entre pares de níveis de desempenho, simplificando o processo, 

comparativamente com a utilização de técnicas numéricas. 



69 
 

6.3.1. Limitações da metodologia proposta 

Uma das principais limitações da metodologia proposta prende-se com o processo de construção do 

mapa multicritério cognitivo. Conforme referido no capítulo 4, todos os indicadores de desempenho que 

poderão ser incluídos no processo de contratualização encontram-se definidos a priori, sendo 

disponibilizada pela ACSS uma pool de indicadores de entre os quais se fará a seleção dos mais 

apropriados para inclusão no processo de contratualização. Existirão, no entanto, indicadores que 

poderia ser útil incluir em certas unidades tendo em conta as suas características, bem como das 

populações por elas servidas. Esta inclusão, por relevante que seja, não será possível, na medida em 

que será difícil conseguir informação uniformizada que permita monitorizar a evolução de indicadores 

fora da pool disponibilizada pela ACSS.  

O facto de ser impossível incluir indicadores “personalizados” a cada unidade no processo de 

contratualização, limita uma das características essenciais inerentes à construção de um mapa 

cognitivo: a exaustividade. De facto, o processo de construção de um mapa cognitivo assume uma 

disponibilidade total de informação, permitindo contemplar todos os conceitos relevantes à 

problemática em análise, o que não se verifica no processo de contratualização.  

Por outro lado, no que diz respeito à aferição da influência de cada indicador nos respetivos nós pais, 

verificou-se que a tomada em consideração de todas as sinergias existentes entre os diferentes 

indicadores se revelava impraticável nos casos em que um grande número de indicadores influencia 

um mesmo nó pai. Relembra-se que a complexidade inerente à computação de todos os coeficientes 

do MML prende-se com o número de unidades hipotéticas que os decisores envolvidos no processo de 

contratualização terão de considerar, sendo este número dado por ∑ (𝑛

𝑖
) + 1𝑛

𝑖=1 , onde 𝑛 corresponde 

ao número de indicadores que influenciam o nó pai em análise. Assim, nos casos onde, por exemplo, 

3 indicadores influenciam um mesmo nó pai, este processo envolve a ordenação e comparação entre 

8 unidades hipotéticas o que não representará, à partida, um esforço demasiado elevado por parte dos 

decisores. No entanto, nos casos em que 5 indicadores influenciam um mesmo nó pai, o processo 

envolverá a tomada em consideração, ordenação e comparação de 32 unidades hipotéticas, tornando 

então a aferição dos parâmetros do MML demasiado demorada e complexa.  

A simplificação proposta na presente tese de mestrado permite que se considerem, ainda assim, 

sinergias entre os conjuntos de indicadores considerados pelos decisores como aqueles que 

apresentam maior potencial sinérgico. No entanto, caso se verifiquem elevadas sinergias entre um 

grande número de indicadores, o poder de simplificação da abordagem proposta vê-se 

significativamente reduzido. Será então importante que se assuma um compromisso entre as sinergias 

que será relevante considerar para cada um dos casos e a complexidade inerente à aferição dos 

coeficientes que as permitem modelar.  

Esta limitação estende-se igualmente ao caso dos diferentes objetivos meios. Na presente tese de 

mestrado optou-se por se utilizar o modelo aditivo simples como operador de agregação para os 

diferentes objetivos meios, não sendo então possível tomar em consideração possíveis sinergias entre 

os diferentes objetivos existentes no mapa. Esta abordagem, não sendo a mais fiel à realidade, foi 
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escolhida na medida em que o processo de aferição dos coeficientes do MML poder-se-ia demonstrar, 

para os diferentes objetivos meios, demasiado complexo para os decisores.  

Por outro lado, o processo de avaliação da taxa de esforço inerente à obtenção de uma melhoria em 

cada um dos indicadores considerados poder-se-á igualmente revelar problemática. De facto, por não 

ter sido considerada uma definição explícita para o conceito de taxa de esforço, sendo apenas pedido 

aos decisores que avaliem qualitativamente o esforço que uma unidade terá de realizar para atingir 

uma melhoria em cada indicador considerado, poderão existir problemas tendo em vista uma 

uniformização desta grandeza. Como já referido, certos decisores poderão atribuir um maior valor ao 

esforço em termos financeiros, enquanto outros acabarão por valorizar mais significativamente esforço 

em termos de recursos humanos. Seria portanto, relevante, a definição explícita do conceito de “taxa 

de esforço”, permitindo evitar que este estivesse sujeito a interpretações, por vezes erradas, por parte 

dos decisores.  

7. Conclusões 

Os CSP constituem uma das pedras basilares da prestação de cuidados de saúde em Portugal, 

desempenhando um papel fundamental no SNS. Com a reforma principiada em 2005, iniciou-se um 

processo de reorganização da prestação de CSP, no sentido melhorar a qualidade dos cuidados de 

saúde prestados às populações. 

Um dos sistemas introduzidos com a referida reforma foi o de contratualização, permitindo aumentar a 

autonomia das unidades prestadoras de CSP, aproximando o processo de tomada de decisão do nível 

funcional de prestação de cuidados. A instauração da prática de contratualização tem em vista uma 

mais eficiente utilização dos recursos disponíveis e uma maior eficácia na prestação destes cuidados, 

tendo por base a identificação e monitorização das necessidades em saúde das populações servidas. 

A este processo de contratualização estão inerentes procedimentos de seleção de indicadores de 

desempenho e avaliação do desempenho das unidades contratualizadas, sendo que a definição de 

metodologias robustas e transparentes que permitam apoiar estes procedimentos revela-se 

preponderante para o sucesso do processo de contratualização.  

Relativamente ao processo de seleção de indicadores de desempenho é importante notar que, de 

acordo com a literatura [58], existe uma cultura inerente ao processo de contratualização de cuidados 

de saúde de que “o que é avaliado é realizado”. Isto é, as unidades contratualizadas tendem a focar os 

seus recursos nas vertentes em que serão avaliadas. Assim, a seleção dos indicadores de desempenho 

que mais contribuirão para o alcance de melhorias ao nível da saúde das populações servidas é 

determinante no contexto da contratualização de CSP. Por outro lado, no que diz respeito à avaliação 

multicritério do desempenho das unidades contratualizadas, esta permitirá a identificação e 

recompensa de boas práticas, bem como a identificação e colmatação de possíveis pontos fracos 

inerentes à prestação de cuidados pelas diferentes unidades contratualizadas. 

No sentido de apoiar o processo de contratualização, desenvolveu-se uma metodologia que permitisse 

apoiar, de forma transparente, as diferentes fases que constituem o mesmo. A construção da referida 

metodologia teve em conta o facto de esta poder vir a ser aplicada a unidades envolvidas na prestação 
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de CSP a populações com diferentes características epidemiológicas, sociais e demográficas. Para tal, 

recorreu-se à adaptação da abordagem Multicriteria Cognitive Mapping, proposta por Rodrigues et al 

[4] ao contexto de contratualização de CSP. Esta abordagem combina a utilização de um mapa 

cognitivo como ferramenta de estruturação com a metodologia MACBETH, permitindo suportar os 

processos de seleção de indicadores e avaliação das unidades contratualizadas. 

A abordagem MCM utilizada permite determinar a influência de cada nó existente no mapa cognitivo 

nos respetivos nós pais. A aferição da intensidade das influências existentes entre os diferentes nós do 

mapa cognitivo permitirá determinar quais os indicadores que terão uma maior influência nos objetivos 

finais definidos, recorrendo aos operadores Efeito Total e Efeito Parcial., facilitando o processo de 

seleção de indicadores. De facto, propôs-se que o processo de seleção de indicadores tivesse por 

base, por um lado, a contribuição de cada indicador para os objetivos finais e, por outro, a o esforço 

inerente ao alcance de uma melhoria nesse indicador.  

Após selecionados os indicadores mais apropriados para inclusão no processo de contratualização, a 

abordagem MCM aplicada permitirá igualmente proceder a uma avaliação multicritério das unidades 

contratualizadas.  

A metodologia proposta foi alvo de discussão com alguns especialistas na área da contratualização, 

sendo realizado um conjunto de entrevistas com o intuito de, por um lado, testar a implementabilidade 

da mesma a situações de contratualização e, por outro, identificar possíveis falhas a colmatar na 

definição da mesma. Pelos resultados das entrevistas realizadas verifica-se que os especialistas 

entrevistados não encontraram obstáculos significativos à aplicação da metodologia proposta a 

situações de contratualização, tendo estes encontrados diversas vantagens na mesma, relativamente 

ao vigente processo de contratualização. Nomeadamente, estas vantagens prendiam-se com uma 

maior flexibilidade e transparência do processo, permitindo identificar e selecionar os indicadores mais 

apropriados para inclusão no processo de contratualização de cada unidade, tendo em conta o seu 

contexto epidemiológico e demográfico, bem como o esforço inerente ao alcance de melhorias em cada 

indicador selecionado. Por outro lado, a possibilidade de ter em conta potenciais sinergias entre os 

indicadores de desempenho no processo de avaliação das unidades contratualizadas, foi igualmente 

encarada como uma mais-valia significativa relativamente ao processo vigente de contratualização. 

No entanto, os especialistas entrevistados identificaram igualmente alguns pontos a melhorar na 

definição da metodologia proposta, pelo que importa ter em conta estas sugestões para 

desenvolvimentos futuros da metodologia: 

 Seria importante a definição de um procedimento explícito de apoio à definição de metas para 

os diferentes indicadores a contratualizar, tendo em conta o histórico da unidade, os seus 

recursos financeiros e humanos e a evidência científica disponível; 

 Por outro lado, a existência de uma clarificação do conceito de “Taxa de esforço” revela-se da 

máxima importância, tendo em vista inclusivamente uma quantificação da mesma em termos 

de diferentes componentes, como capital “pessoas/hora”, recursos financeiros, exequibilidade, 

entre outros; 

 Poderá igualmente revelar-se importante, após a quantificação do esforço associado a cada 

indicador em termos de capital financeiro, “pessoas/hora” ou exequibilidade, a definição de 
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“funções de esforço”, que permitissem avaliar a importância, do ponto de vista dos decisores, 

dos recursos empregues na obtenção de uma melhoria em cada indicador; 

 No sentido de apoiar o processo de seleção de indicadores, é importante que, tendo por base 

a informação disponibilizada pela metodologia proposta na presente tese, se defina um 

processo explícito para a seleção dos indicadores mais apropriados, tendo em vista a sua 

inclusão no processo de contratualização; 

 Previamente à aplicação da metodologia proposta no sentido de apoiar o processo de 

contratualização, dever-se-á realizar uma cuidadosa análise relativamente aos decisores a 

envolver na referida aplicação, bem como a informação de base que lhes será disponibilizada. 

Esta análise reveste-se da maior importância, na medida em que é crucial garantir que os 

julgamentos realizados pelos decisores são, de facto, os mais adequados tendo em vista os 

interesses de todas as entidades envolvidas no processo de contratualização; 

 Como referido no capítulo 4, o desempenho de cada unidade relativamente aos indicadores 

que não são incluídos no processo de contratualização é fixo no nível status quo, sendo-lhe 

atribuída uma pontuação de 0. No entanto, poder-se-á revelar útil a definição de uma 

abordagem que permita monitorizar a evolução destes indicadores preteridos, no sentido de 

se proceder a uma avaliação da perversidade inerente ao processo de seleção de indicadores 

e do impacto que esta terá nas vertentes não avaliadas; 

Assim, e excetuando a realização da fase de testes da metodologia proposta, à qual não foi possível 

proceder devido a constrangimentos de tempo, considera-se que os objetivos propostos no inicio da 

realização da presente tese foram atingidos, tendo-se criado uma abordagem capaz de estruturar o 

processo de contratualização, possibilitando então a identificação e seleção dos indicadores de 

desempenho mais adequados para inclusão no mesmo, bem como a avaliação multicritério de cada 

uma das unidades contratualizadas.  

Conclui-se que a presente abordagem de apoio à contratualização de CSP, apesar de inovadora e mais 

completa, nomeadamente na medida em que permite proceder ao processo de seleção dos indicadores 

de desempenho mais adequados tendo em conta as características das unidades contratualizadas, 

encontra-se ainda numa fase inicial tendo em vista a sua aplicação totalmente adequada ao processo 

de contratualização. Existe, ainda, um largo conjunto de desafios teóricos e práticos por explorar, 

tratando-se, portanto, de um tema bastante promissor relativamente a potenciais desenvolvimentos 

futuros. 
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8. ANEXO A- Protocolo de perguntas utilizado nas entrevistas de aplicabilidade da 
metodologia proposta 
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Elaborou-se a presente entrevista com o intuito de testar a implementabilidade da metodologia atrás 

apresentada a situações reais de contratualização de cuidados de saúde primários (CSP) e determinar 

possíveis pontos a melhorar na mesma. No desenrolar da presente entrevista, ser-lhe-ão colocadas 

perguntas relativas aos diferentes passos que constituem a metodologia proposta, bem como 

relativamente à metodologia de contratualização vigente. 

1. Avaliação do processo vigente de contratualização de CSP 

 
1. Brevemente descreva o processo vigente de seleção de indicadores e seleção de metas 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. A seu ver, quais os principais pontos fortes da metodologia atualmente utilizada para seleção de 

indicadores tendo em vista a contratualização de cuidados de saúde primários? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. A seu ver, quais os principais pontos fortes da metodologia atualmente utilizada para seleção de 

indicadores tendo em vista a contratualização de cuidados de saúde primários? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2. Avaliação da aplicabilidade da metodologia proposta 
2.1. Estruturação do modelo 

2.1.1. Construção do mapa multicritério cognitivo 

Numa fase inicial da metodologia proposta, é necessário que se estruture a problemática de seleção 

de indicadores, permitindo identificar os objetivos finais e intermédios que orientam a prestação de 

cuidados de saúde primários.  

A identificação dos objetivos fundamentais inerentes à prestação de CSP será feita colocando aos 

decisores envolvidos no processo de contratualização perguntas como: “Quais os principais 

objetivos finais associados à prestação de cuidados de saúde primários?”. 

Por sua vez, com o intuito de definir uma rede de objetivos intermédios que permita estruturar o 

processo de seleção de indicadores de desempenho, dever-se-á realizar um conjunto de perguntas 

aos decisores, segundo duas abordagens. Na primeira abordagem serão feitas perguntas do tipo 

“Porque é que a diminuição do custo dos medicamentos faturados é importante, no que diz 

respeito à prestação de cuidados de saúde primários?”, permitindo identificar novos objetivos 

hierarquicamente superiores.  

Por outro lado, a segunda abordagem envolverá perguntas do tipo “Que outras formas de melhorar 

a prestação de cuidados de saúde primários existem, que não ‘Obter ganhos em saúde’ e 

‘Melhorar eficiência’?”, permitindo expandir a rede de objetivos em direção aos indicadores de 

desempenho definidos. 

 

1. Como avalia a dificuldade que teria em dar resposta às perguntas semelhantes às acima 

propostas? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nula 
Muito 

Reduzida 
Reduzida Moderada Elevada 

Muito 
Elevada 

Extrema 

 

2. Qual a principal dificuldade que identifica em responder às perguntas atrás realizadas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2.1.2. Operacionalização dos indicadores de desempenho 

Considere que, após a fase de estruturação atrás mencionada, foi retirado o seguinte mapa de objetivos 

intermédios e indicadores:  

 

Para cada potencial indicador, indicado a azul, é necessário que se defina um conjunto de níveis de 

desempenho, nomeadamente: 

 Um nível máximo plausível- Correspondente ao máximo prático atingível pela unidade em 

questão para o ciclo de contratualização considerado, para o indicador em questão; 

 Um nível meta- Correspondente à meta que se pretende atingir no final do ciclo de 

contratualização, para a unidade e indicador em questão; 

 Um nível mínimo aceitável- Correspondente ao valor mínimo aceitável para o valor do indicador 

em questão, para o ciclo de contratualização considerado; 

 Um nível mínimo plausível- Correspondente ao mínimo plausível a atingir pela unidade em 

questão para o ciclo de contratualização considerado, para o indicador em questão; 

Considere o exemplo da figura acima, em particular o indicador “Proporção de hipertensos com 

medição de pressão arterial no último semestre”. Assim, será pedido aos decisores que definam, de 

entre o contínuo de níveis que este indicador pode assumir, um nível máximo plausível, um nível meta, 

um nível mínimo aceitável e um nível mínimo plausível. 

 

3. Como avalia a dificuldade que teria em definir os níveis de desempenho acima propostos? 

1 2 3 4 5 6 7 

Nula 
Muito 

Reduzida 
Reduzida Moderada Elevada 

Muito 
Elevada 

Extrema 

 

4. Qual a principal dificuldade que identifica na determinação dos níveis de desempenho atrás 

propostos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2.2. Seleção de indicadores de desempenho 

2.2.1.  Determinação da contribuição de uma melhoria em cada 

indicador para os objetivos definidos 

A seleção dos indicadores a contratualizar, de acordo com a metodologia proposta, tem por base a 

identificação dos indicadores para os quais uma melhoria mais contribui para atingir os objetivos 

definidos. Para determinar esses indicadores será calculado um conjunto de coeficientes, respeitantes 

à contribuição de uma melhoria em cada indicador nos objetivos hierarquicamente superiores, 

representados pelos valores de 𝑘𝑖 na figura abaixo: 

 

A determinação destes coeficientes será feita realizando um conjunto de perguntas aos decisores. 

Considerando o exemplo da figura acima representada, inicialmente será pedido ao decisor que ordene, 

relativamente ao seu grau de atratividade, um conjunto de unidades hipotéticas com os seguintes perfis 

de desempenho: 

 

Assim, considerando o exemplo da figura 2, inicialmente dever-se-á perguntar ao decisor “Como 

ordena, relativamente ao grau de atratividade, as unidades representadas na figura acima?”. 

5. Como avalia a dificuldade que teria em proceder à ordenação requerida? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nula 
Muito 

Reduzida 
Reduzida Moderada Elevada 

Muito 
Elevada 

Extrema 
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6.  Qual a principal dificuldade que identifica na ordenação das unidades hipotéticas acima 

representadas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Posteriormente, e após ordenadas as unidades relativamente à sua atratividade e nos casos em que 

apenas 4 ou menos indicadores contribuam diretamente para um mesmo objetivo-meio, é necessário 

agora recorrer a um conjunto de comparações entre o grau de atratividade entre unidades 

representadas na figura acima, que permitirão a determinação dos coeficientes pretendidos. Para tal, 

far-se-ão aos decisores, perguntas do tipo: “Como avalia a diferença de atratividade entre a unidade 

3 (Desempenho igual ao status quo nos indicadores ‘Proporção de utentes com medição de IMC 

nos últimos 4 anos’ e ‘Proporção de HT com compromisso de vigilância’ e igual ao nível meta 

no indicador ‘Proporção de utentes com medição de pressão arterial nos últimos 6 meses) e a 

unidade 4 (desempenho igual o nível status quo nos indicadores ‘Proporção de hipertensos com 

medição de pressão arterial’ e ‘Proporção de hipertensos com compromisso de vigilância’ e 

igual ao status quo no indicador ‘Proporção de utentes com medição de IMC nos últimos 4 

anos’)?”. A esta diferença será atribuído um nível qualitativo entre extremo, muito forte, forte, 

moderado, fraco, muito fraco ou nula. 

7. Como avalia a dificuldade que teria em realizar as comparações pedidas? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nula 
Muito 

Reduzida 
Reduzida Moderada Elevada 

Muito 
Elevada 

Extrema 

 

8. Qual a principal dificuldade que identifica na realização das comparações atrás propostas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Por outro lado, nos casos em que 5 ou mais indicadores contribuam para um mesmo objetivo-meio, 

como é o caso do exemplo ilustrado na figura abaixo, é necessário que se recorra a uma simplificação 

na qual se sugere que se identifiquem os indicadores com maior potencial sinérgico, ou seja, os 

indicadores para os quais uma melhoria no conjunto dos indicadores trará maior valor acrescentado, 

relativamente a melhorias isoladas em cada um dos indicadores. 
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Assim, e tendo em vista a identificação destes indicadores com maior potencial sinérgico, é necessário 

que se pergunte aos decisores: “De entre os indicadores representados na figura acima, existe 

algum conjunto de indicadores para os quais uma melhoria global nesse conjunto seja preferível 

à soma de melhorias isoladas em cada um dos indicadores que constituem o conjunto? Se sim, 

quais os indicadores que constituem o conjunto?”. 

9. Como avalia a dificuldade inerente à identificação destes indicadores? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nula 
Muito 

Reduzida 
Reduzida Moderada Elevada 

Muito 
Elevada 

Extrema 

 
 

      

10. Qual a principal dificuldade que encontra na identificação dos indicadores que maior 

potencial sinérgico apresentam? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

No que diz respeito à contribuição de uma melhoria num dado objetivo-meio num outro objetivo, 

hierarquicamente superior, é necessário determinar um novo conjunto de coeficientes, representados 

por 𝑘1 e 𝑘2 na figura abaixo: 

 

Na determinação dos referidos coeficientes, é necessário que os decisores envolvidos no processo 

considerem o seguinte conjunto de unidades hipotéticas: 
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De seguida, será pedido aos decisores que ordenem as unidades hipotéticas apresentadas, de acordo 

com o seu grau de atratividade relativo. Para tal, será perguntado “Como ordena, relativamente à sua 

atratividade relativa, as unidades hipotéticas acima apresentadas?” 

11. Como avalia a dificuldade inerente à ordenação acima requerida? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nula 
Muito 

Reduzida 
Reduzida Moderada Elevada 

Muito 
Elevada 

Extrema 

 

12. Qual a principal dificuldade que encontra em ordenar as unidades hipotéticas 

representadas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Após ordenados os conjuntos de indicadores relativamente à sua atratividade relativa, do ponto de vista 

do decisor, é necessário que se determinem as contribuições associadas a melhorias em cada um dos 

objetivos intermédios. Para tal, dever-se-á fazer ao decisor a seguinte pergunta “Como avalia a 

diferença de atratividade entre a passagem do nível status quo para o nível meta em todos os 

indicadores que influenciam o objetivo ‘melhorar controlo da hipertensão’, relativamente à 

mesma transição em todos os indicadores que influenciam o objetivo ‘melhorar controlo da 

diabetes’?” 

11. Como avalia a dificuldade inerente à comparação acima requerida? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nula 
Muito 

Reduzida 
Reduzida Moderada Elevada 

Muito 
Elevada 

Extrema 
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12. Qual a principal dificuldade que encontra em realizar a referida comparação de 

atratividade? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2.2.2. Determinação da taxa de esforço inerente a uma melhoria 

em cada indicador considerado 

A consideração do esforço que cada unidade prestadora de CSP terá de realizar para atingir uma 

melhoria em cada indicador considerado poderá revelar-se determinante, garantindo a seleção dos 

indicadores mais apropriados para contratualização de uma dada unidade, tendo em conta os seus 

recursos e contexto epidemiológico e social.  

 

Considere-se o exemplo apresentado na figura acima. No sentido de determinar a taxa de esforço 

inerente a cada um dos indicadores que influenciam o objetivo “Melhorar controlo da hipertensão”, 

inicialmente serão feitas aos decisores perguntas semelhantes a: “Como avalia a taxa de esforço 

associada à transição do desempenho de uma unidade do status quo para o nível meta no 

indicador ‘Proporção de hipertensos com medição de pressão arterial no último semestre’?” 

Esta pergunta será respondida atribuindo um nível qualitativo à diferença que se pretende medir 

(Extrema, Muito forte, Forte, Moderada, Fraca, Muito fraca ou Nula). 

15. Como classifica a dificuldade que teria em identificar a taxa de esforço associada a uma 

melhoria em cada indicador/conjunto de indicadores? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nula 
Muito 

Reduzida 
Reduzida Moderada Elevada 

Muito 
Elevada 

Extrema 
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16. Qual a principal dificuldade que identifica na avaliação das taxas de esforço atrás 

requeridas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Após ordenadas as taxas de esforço, será pedido aos decisores que comparem, novamente de forma 

qualitativa, as taxas de esforço associadas a cada melhoria, em cada um dos potenciais indicadores. 

As referidas comparações serão feitas respondendo a perguntas do tipo “Como compara a diferença 

entre a taxa de esforço requerida a uma unidade para efetuar uma transição entre o status quo 

e o nível meta em todos os indicadores que contribuem para o objetivo ‘Melhorar o controlo da 

hipertensão’ relativamente à taxa de esforço exigida a uma unidade para realizar a mesma 

transição apenas nos indicadores ‘Proporção de hipertensos com compromisso de vigilância’ e 

‘Proporção de utentes com medição de IMC nos últimos 4 anos’?”. Esta pergunta será respondida 

atribuindo um nível qualitativo à diferença que se pretende medir (Extrema, Muito forte, Forte, 

Moderada, Fraca, Muito fraca ou Nula). 

 

17. Como avalia a dificuldade que teria em realizar a referida comparação entre as taxas de 

esforço inerentes a cada indicador/conjunto de indicadores? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nula 
Muito 

Reduzida 
Reduzida Moderada Elevada 

Muito 
Elevada 

Extrema 

 

18. Qual a principal dificuldade que identifica na comparação entre as referidas taxas de 

esforço? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Nos casos em que 5 ou mais indicadores contribuem para um mesmo objetivo intermediário, é 

necessário que se recorra a uma simplificação da abordagem atrás proposta. Esta simplificação exige 

que se identifiquem, de entro todos os indicadores que contribuem para o objetivo em questão, 

possíveis conjuntos de indicadores para os quais uma melhoria em todos os indicadores do conjunto 

requeira uma menor taxa de esforço do que a soma das taxas de esforço exigidas melhorando cada 

um dos indicadores em separado. Considere-se o exemplo abaixo: 
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Considerando o exemplo da figura acima. Para a identificação dos conjuntos de indicadores para os 

quais uma melhoria no conjunto por eles formado seja menos exigente em termos de esforço do que 

conseguir essa mesma melhoria em cada indicador separadamente serão feitas aos decisores 

perguntas semelhantes a: “Existe algum conjunto de indicadores para o qual uma melhoria do 

nível status quo para o nível meta em todos os indicadores do conjunto exija uma taxa de 

esforço inferior à soma das taxas de esforço relativas a cada um dos indicadores do conjunto 

separadamente? Se sim, quais os indicadores que compõem o conjunto?”. 

19. Como avalia a dificuldade que teria em identificar o conjunto de indicadores com maior 

potencial sinérgico, relativamente ao esforço exigido? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nula 
Muito 

Reduzida 
Reduzida Moderada Elevada 

Muito 
Elevada 

Extrema 

 

20. Qual a principal dificuldade que encontra na identificação dos indicadores com maior 

potencial sinérgico, relativamente ao esforço que uma melhoria em cada um deles exige? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2.3. Avaliação do desempenho das unidades contratualizadas 

2.3.1. Construção de funções de valor 

Após determinados os indicadores mais apropriados para utilização no processo de contratualização 

de cuidados de saúde primários é necessário, para uma fase posterior de avaliação de desempenho 

das unidades, que se construa uma função de valor para cada indicador selecionado, permitindo esta 

que se converta o desempenho de cada unidade em cada indicador selecionado em valor na ótica dos 

decisores.  

Inerente a esta construção de funções de valor está um conjunto de perguntas feitas aos decisores, 

para que estes expressem qualitativamente as diferenças de atratividade entre pares de níveis de 

desempenho dos indicadores selecionados. Estas comparações são efetuadas fazendo aos decisores 
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perguntas do tipo “Como avalia a diferença de atratividade entre uma unidade que se encontra, 

no indicador ‘Proporção de hipertensos com medição de pressão arterial no último semestre’ 

no nível máximo plausível e uma outra que se encontre, nesse indicador, no nível meta, se em 

todos os restantes indicadores as unidades tiverem um desempenho semelhante?”. A esta 

diferença será avaliada de acordo com as categorias semânticas atrás descritas (Extrema, Muito forte, 

Forte, Moderada, Fraca, Muito fraca ou Nula). 

21. Como avalia a dificuldade que teria em determinar a diferença de atratividade entre as 

unidades acima definidas? 

1 2 3 4 5 6 7 

Nula 
Muito 

Reduzida 
Reduzida Moderada Elevada 

Muito 
Elevada 

Extrema 

 

22. Qual a principal dificuldade que encontra na determinação da diferença de atratividade 

entre as unidades acima referidas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Avaliação global da metodologia proposta 

 

1. Existe(m) algum(s) motivo(s) pelo(s) qual(quais) , na sua ótica, a metodologia proposta não 

possa ser aplicada em ambiente de contratualização? Se sim, qual/quais? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Quais as principais limitações que identifica na metodologia proposta? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3. Quais as principais mais-valias e vantagens que identifica na metodologia proposta, quando 

comparada com o processo atualmente vigente? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Estaria disposto a participar na fase de teste da metodologia proposta? 

Sim 

Não 

 


