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1. INTRODUçãO

Os Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC) são casos clínicos que, em princípio, poderiam ter 
sido prevenidos e controlados em cuidados de saúde primários, mas que acabam por ser atendidos e 
tratados em regime de internamento hospitalar.
Este estudo pretende, justamente, contribuir para a identificação dessa casuística hospitalar em algu-
mas das doenças crónicas com maior relevância, em termos de prevalência e de custos.
Pensamos tratar-se de um trabalho inédito no contexto português, pois, apesar das múltiplas refe-
rências que encontramos sobre as doenças abordadas, em nenhum caso se perspectiva uma análise 
baseada na metodologia dos ACSC.
O maior desafio deste tipo de análises reside na capacidade de resposta a duas questões essenciais:

a) Saber se os episódios de internamento correspondem a casos clínicos que poderiam ter sido (ou 
ser) prevenidos em cuidados primários;
b) Saber se o internamento foi justificado, no momento em que a procura hospitalar ocorreu.

A IASIST adotou para este estudo uma metodologia já utilizada noutros países* para o mesmo fim e 
que nos permite dar resposta àquelas duas questões com elevada segurança.
Este tipo de estudos insere-se no âmbito da eficiência dos sistemas de saúde, cruzando de forma verti-
cal dois níveis de prestação de cuidados (primários e hospitalares).
O seu principal objetivo é monitorizar a adequação no uso de recursos hospitalares versus a medicina 
geral e familiar, tendo em atenção que esta tem como uma das suas missões fundamentais, filtrar a 
procura dos serviços hospitalares e reduzi-la – dados os custos e os riscos destas prestações – às 
necessidades efetivamente incontornáveis.
Da coerência e eficácia deste modelo de prestação de cuidados resultarão, necessariamente, ganhos 
em saúde para os doentes, mais rapidez na resposta e mais racionalidade e eficiência na utilização de 
recursos cada vez mais escassos.
 

* Exemplos: Estados Unidos, Canadá, Espanha e Brasil.
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2. METODOlOGIA

O presente estudo foi elaborado tendo por base o trabalho de Caminal1, que utiliza uma metodologia 
desenvolvida nos Estados Unidos da América, largamente divulgada e utilizada por diversos organis-
mos internacionais, de entre os quais a Agency for Healthcare Research & Quality (AHRQ), a Centers 
for Medicare and Medicaid Services (CMS) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), no qual se define um conjunto de códigos de diagnóstico de ACSC, com base na 
Classificação Internacional de Doenças (CID-9-MC).
Um dos pontos mais relevantes do trabalho de Caminal1 consiste na distinção entre dois tipos de ACSC.

a) Por um lado, aqueles em que no momento em que a procura hospitalar determina o internamento, 
este, em princípio, não é necessário, constituindo um internamento potencialmente evitável;
b) Por outro lado, aqueles em que no momento em que a procura hospitalar se expressa, o interna-
mento é sempre necessário, permitindo avaliar a capacidade de resolução antecipada dos cuidados 
de saúde primários. Efetivamente o internamento é incontornável e deixa de depender de outras cir-
cunstâncias como o estado geral de saúde do doente, as comorbilidades associadas, a variabilidade 
das práticas clínicas ou as políticas de admissão de cada hospital.

Sem a intenção de nos sobrepormos ao referido trabalho, cuja leitura é da maior relevância, importa, 
no entanto, apresentar algumas das suas características-chave para a melhor compreensão do estudo 
que aqui apresentamos.
Caminal1 divide o processo de definição de códigos de diagnóstico ACSC em três etapas:

a) Identificação dos códigos de diagnóstico candidatos e dos critérios de seleção dos ACSC;
b) Verificação do cumprimento dos critérios de seleção para cada código de diagnóstico;
c) Seleção final dos códigos de diagnóstico e definição da lista de ACSC que permitem medir a ca-
pacidade de resolução dos cuidados de saúde primários.

A partir da revisão bibliográfica, Caminal1 define uma lista preliminar de 87 conjuntos de códigos de 
diagnóstico, distribuídos por 22 grupos de doenças, passíveis de ser enquadradas nos ACSC.
Os critérios de seleção dos códigos de diagnóstico de ACSC utilizados por Caminal1 correspondem aos 
cinco critérios propostos por Solberg e Weissman2,3, a saber:

1. Existência de estudos prévios que fundamentem a seleção de uma determinada doença;
2. Taxa de internamento igual ou superior a 1/10.000 habitantes, ou um “problema de saúde impor-
tante”, seja pelo risco vital para o doente, seja pelos riscos adicionais que resultam da descompen-
sação de comorbilidades associadas;
3. Clareza na definição e codificação da casuística;
4. Internamento potencialmente evitável mediante a intervenção dos cuidados de saúde primários, 
que garantam a cobertura por idade, sexo e tipo de cuidados;
5. Internamento necessário no momento em que a procura hospitalar se expressa.
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Para implementar os critérios 4 e 5, Caminal1 utiliza um painel Delphi, composto por 44 peritos.
Como resultado do painel Delphi, a totalidade dos 87 conjuntos de códigos de diagnóstico obteve con-
senso no critério 4 - internamento que poderia ter sido prevenido mediante a intervenção dos cuidados 
de saúde primários - com valores que oscilaram entre os 86,1% e os 100%.
Com base nesta lista de 87 conjuntos de códigos de diagnóstico, a IASIST define o seu primeiro uni-
verso de estudo (e o mais abrangente), que corresponde aos internamentos que poderiam ter sido 
prevenidos mediante a intervenção de cuidados de saúde primários. Estes serão doravante generica-
mente designados por ACSC.
No que diz respeito ao critério 5 - internamento necessário no momento em que a procura hospitalar se 
expressa - o nível de consenso foi inferior, com valores que oscilaram entre os 75,7% e os 88,6%, com 
5 códigos para os quais não se obteve consenso e que, por essa razão, foram excluídos.
A aplicação do critério 5 permite, assim, classificar os ACSC em dois grupos distintos:

a) O primeiro, constituído por 45 conjuntos de códigos de diagnóstico correspondentes aos ACSC 
cujo internamento é potencialmente evitável;
b) O segundo, constituído por 37 conjuntos de códigos de diagnóstico correspondentes aos ACSC 
cujo internamento é sempre necessário.

Conforme referido anteriormente, os restantes 5 conjuntos de códigos de diagnóstico foram excluídos 
à luz do critério 5 por falta de consenso.
Com base na lista de 45 conjuntos de códigos, a IASIST define o seu segundo universo de estudo, 
que corresponde aos internamentos que poderiam ter sido prevenidos mediante a intervenção dos 
cuidados de saúde primários, mas que, no momento em que a procura hospitalar se expressa, o in-
ternamento, é potencialmente evitável. Estes serão doravante designados por ACSC de Internamento 
Potencialmente Evitável (ACSC-IPE).
Por aplicação de todos os cinco critérios, Caminal1 define 35 (dos 37) conjuntos de códigos de diag-
nóstico que compõem a lista final dos ACSC que permitem medir a capacidade de resolução dos cui-
dados de saúde primários. Nestes casos o internamento não depende de outras circunstâncias como 
o estado geral do doente, as comorbilidades associadas, a variabilidade das práticas clínicas ou as 
políticas de admissão nos hospitais.
Com base nesta lista de 35 conjuntos de códigos, a IASIST define o seu terceiro e último universo de estudo, 
que corresponde aos internamentos que poderiam ter sido prevenidos mediante a intervenção dos cuida-
dos de saúde primários, mas que, no momento em que a procura hospitalar se expressa, o internamento é 
sempre necessário. Estes serão doravante designados por ACSC de Internamento Mandatório (ACSC-IM).
Importa reter estes três conceitos pois serão recorrentemente utilizados ao largo deste estudo.
Sempre que nos referimos genericamente a ACSC, referimo-nos a internamentos que poderiam ter 
sido prevenidos mediante a intervenção dos cuidados de saúde primários.
Sempre que nos referimos a ACSC-IPE, referimo-nos a internamentos que poderiam ter sido preveni-
dos mediante a intervenção antecipada dos cuidados de saúde primários, mas que, no momento em 
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que a procura se expressa, o internamento é potencialmente evitável. Dependem, assim, do estado 
geral do doente, das comorbilidades associadas, a variabilidade das práticas clínicas ou as políticas de 
admissão nos hospitais.
Sempre que nos referimos a ACSC-IM, referimo-nos a internamentos que poderiam ter sido prevenidos 
mediante a intervenção antecipada dos cuidados de saúde primários, mas que, no momento em que a 
procura se expressa, o internamento é sempre necessário. Permitem, assim, avaliar a capacidade de 
resolução dos cuidados de saúde primários, na medida em que estes internamentos não dependem 
de outros fatores como o estado geral do doente, as comorbilidades associadas, a variabilidade das 
práticas clínicas ou as políticas de admissão nos hospitais.
Para este estudo foi selecionado um conjunto de doenças que são analisadas de acordo com os três 
contextos acima descritos e em duas dimensões distintas:

a) Dimensão evolutiva;
b) Dimensão comparativa.

Na dimensão evolutiva, analisamos a evolução da casuísta de cada uma das doenças, no contexto dos 
ACSC, no período de 9 anos (de 2004 a 2012).
Na dimensão comparativa, fixamos a análise no último ano de dados disponível (2012) e avaliamos, 
através do ajustamento por idade e sexo, se o comportamento de cada Região de Saúde está de acor-
do com o esperado, tomando como padrão de comparação o universo de todo o Portugal Continental.
Para a realização deste estudo foram utilizadas as bases de dados de internamento de todos os hospi-
tais públicos de Portugal Continental, relativas aos anos de 2004 a 2012.
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3. SElEçãO DAS DOENçAS

Para a elaboração do estudo foi selecionado um conjunto de doenças que apresentam, a nível nacio-
nal, grande relevância em termos de prevalência e de custos e que, simultaneamente, constam das 87 
ACSC e reúnem três dos critérios propostos por Solbery e Weissman2,3, a saber:

a) Representam uma taxa de hospitalização igual ou superior a 1/10.000 habitantes, ou um “pro-
blema de saúde importante”;
b) Existe clareza na sua definição e codificação;
c) Correspondem a internamentos potencialmente evitáveis mediante a intervenção dos cuidados 
de saúde primários.

Com base nestes pressupostos, a IASIST elaborou uma lista inicial com as seguintes doenças:
a) Asma;
b) Diabetes;
c) Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC);
d) Hipertensão Arterial;
e) Insuficiência Cardíaca.

A seleção inicial de doenças foi posteriormente apresentada pela IASIST ao Centro de Estudos de 
Doenças Crónicas (CEDOC) da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, 
entidade de referência em Portugal no estudo de doenças crónicas, que manifestou o interesse em 
acrescentar as Doenças Cerebrovasculares, finalizando a lista das seis doenças abordadas no pre-
sente estudo.

Tabela 1 – Taxa de internamento hospitalar em portugal por 100 000 habitantes4

Doença Internamentos / 100 000 habitantes*

Diabetes 30.0

Asma 29.5

DPOC 29.4

Insuficiência Cardíaca  27.9

Hipertensão Arterial 11.3

* Os valores apresentados no Plano Nacional de Saúde apenas registam a casuística referente à população 
com menos de 70 anos, o que se estranha face ao elevado peso de algumas destas doenças em idades mais 
avançadas.
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Importa sublinhar que, muito embora todas as doenças selecionadas façam genericamente parte dos 
ACSC, apenas determinados conjuntos de códigos de diagnóstico dessas doenças são efetivamente 
considerados para análise. Esta seleção de códigos é, evidentemente, ainda mais estreita quando 
analisamos as ACSC-IM ou as ACSC-IPE.
Desta forma, quando abordamos uma doença num determinado contexto, por exemplo, no contexto 
geral das ACSC, estamos a considerar apenas um conjunto de códigos de diagnóstico que correspon-
dem a situações de internamento potencialmente evitáveis mediante a intervenção dos cuidados de 
saúde primários. Quando abordamos a mesma doença no contexto dos ACSC-IM, estamos a conside-
rar um conjunto de códigos mais restrito (um subconjunto dos ACSC) que corresponde à necessidade 
de internamento no momento em que a procura hospitalar se expressa.
Como resultado do ponto anterior, na lista de doenças selecionadas para este estudo existem casos em 
que, para a mesma doença, todos os códigos de diagnóstico fazem parte dos ACSC-IM, casos em que 
todos os códigos de diagnóstico fazem parte dos ACSC-IPE e casos em que os códigos de diagnóstico 
se dividem pelos ACSC-IM e os ACSC-IPE.
Adiante, veremos que esta divisão permite uma organização mais pormenorizada das doenças em 
função de cada um dos dois principais objetivos deste estudo, nomeadamente, saber se os episódios 
de internamento correspondem a casos clínicos que poderiam ter sido (ou ser) resolvidos em cuidados 
primários e se o internamento foi justificado, no momento em que a procura hospitalar ocorreu.
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4. RESUlTADOS

Com base nos dados do Eurostat (2013)5, observa-se um aumento constante da população portuguesa 
no território continental, em mais de 150 mil habitantes, entre 2004 e 2010, e uma diminuição acen-
tuada, em mais de 115 mil habitantes, entre 2010 e 2012 (Gráfico 1).

Todavia, a esse aumento populacional registado (com exceção dos dois últimos anos), tem corres-
pondido uma diminuição da taxa de frequência de internamento hospitalar nos hospitais públicos do 
Continente entre 2004 e 2012, com uma variação global de -6,2%, com duas exceções, assinaladas 
em 2008 e 2011 (Gráfico 2).
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Contudo, e em sentido inverso, à exceção de 2006 e 2010, verifica-se um aumento continuo da taxa de 
frequência hospitalar das ACSC (Gráfico 3).
Este aumento de global, de 7,3% entre 2004 e 2012, traduz-se num acréscimo de mais de 11 mil episó-
dios ACSC, perfazendo um total de 18% da atividade hospitalar de internamento em 2012.
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 Para o aumento da taxa de ACSC contribuíram, por um lado, o aumento da taxa de ACSC-IM (com 
uma variação de 10,8%) e, por outro, o aumento da taxa de ACSC-IPE (com uma variação de 2,9%), 
sendo que o peso das ACSC-IM e das ACSC-IPE nas ACSC é de 60% e 37%, respetivamente, valores 
aproximados e que se mantiveram constantes ao longo dos anos. (Gráfico 4).

Constata-se, portanto, que embora se verifique, globalmente, uma diminuição dos internamentos nos 
hospitais, parece haver uma clara tendência para o aumento dos internamentos potencialmente evi-
táveis mediante a intervenção dos cuidados de saúde primários (ACSC), principalmente, daqueles em 
que o internamento se justifica no momento da manifestação da procura (ACSC-IM).
Neste ponto é importante relembrar que os ACSC-IM permitem avaliar a capacidade de resolução dos 
cuidados de saúde primários, na medida em que nestes casos o internamento se torna incontornável e 
deixa de depender de outros fatores como o estado geral do doente, as comorbilidades associadas, a 
variabilidade das práticas clínicas ou as políticas de admissão nos hospitais.
Por outro lado, embora com um crescimento de menor expressão, são ainda muitos os casos em que, 
apesar do internamento ser potencialmente evitável, este efetivamente ocorre (ACSC-IPE). Muitos 
destes casos podem ser melhor geridos através de alterações da prática clínica que conduzam, por 
exemplo, ao aumento da atividade de ambulatório, ou da alteração das próprias políticas de admissão 
nos hospitais.
De seguida, apresentam-se os principais resultados para cada uma das patologias selecionadas.
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4.1. Diabetes

A Diabetes corresponde a um grupo de ACSC que se divide entre ACSC-IM e ACSC-IPE. Essa divisão 
faz-se segundo a seguinte distribuição de códigos de diagnóstico CID-9-MC.

Diagnóstico Principal de ACSC de Diabetes:
– 250.1 Diabetes mellitus com cetoacidose
– 250.2 Diabetes mellitus com hiperosmolaridade
– 250.3 Diabetes mellitus com coma NCOP*
– 251.0 Coma hipoglicémico
– 785.4 Gangrena + Diagnóstico Adicional 250.7 Diabetes mellitus com perturbações circulatórias 
periféricas
– 250.0 Diabetes mellitus sem menção de complicação
– 250.7 Diabetes mellitus com perturbações circulatórias periféricas
– 250.8 Diabetes mellitus com manifestações especificadas, NCOP
– 250.9 Diabetes mellitus com complicação não especificada
– 251.2 Hipoglicemia não especificada

Diagnóstico Principal de ACSC-IM de Diabetes:
– 250.1 Diabetes mellitus com cetoacidose
– 250.2 Diabetes mellitus com hiperosmolaridade
– 250.3 Diabetes mellitus com coma NCOP
– 251.0 Coma hipoglicémico
– 785.4 Gangrena + Diagnóstico Adicional 250.7 Diabetes mellitus com perturbações circulatórias 
periféricas

Diagnóstico Principal de ACSC-IPE de Diabetes:
– 250.0 Diabetes mellitus sem menção de complicação
– 250.7 Diabetes mellitus com perturbações circulatórias periféricas
– 250.8 Diabetes mellitus com manifestações especificadas, NCOP
– 250.9 Diabetes mellitus com complicação não especificada
– 251.2 Hipoglicemia não especificada

* Não classificado em outra parte.
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Considerando todas as ACSC de Diabetes, a Tabela 2 apresenta um resumo evolutivo das principais 
características da referida casuística.

Tabela 2 – ACSC de Diabetes: Características da casuística analisada

          Taxa  
Ano        Distribuição por classes etárias % sexo Demora Taxa bruta de peso
       feminino Média bruta de Readmissões Médio
        (dias) Mortalidade relacionadas (GDh)6

  <18 18-44 45-64 65-79    80    a 30 dias 

 2004 7% 11% 21% 41% 20% 50% 10,8 6,2% 8,7% 1,40

2005 7% 10% 21% 41% 21% 52% 11,2 6,4% 8,7% 1,41

2006 7% 10% 22% 40% 21% 51% 11,1 5,8% 8,8% 1,38

2007 7% 12% 21% 37% 22% 52% 10,7 5,5% 10,1% 1,37

2008 8% 11% 22% 36% 23% 53% 10,8 5,5% 9,8% 1,38

2009 8% 11% 21% 36% 23% 52% 10,6 5,5% 8,7% 1,40

2010 9% 11% 22% 35% 23% 50% 11,0 5,3% 9,4% 1,42

2011 8% 11% 22% 35% 23% 46% 11,2 5,3% 8,2% 1,42

2012 10% 11% 22% 33% 23% 49% 11,4 5,1% 8,2% 1,46

–>

No período analisado registou-se uma ligeira alteração na composição etária dos doentes com diabe-
tes, internados dentro das ACSC: um ligeiro mas constante aumento dos mais jovens (<18 anos) e dos 
mais idosos (≥80anos) e uma diminuição significativa na faixa etária dos 65 aos 79 anos, em qualquer 
circunstância a que apresenta valores mais elevados.
De notar que os grupos dos mais jovens e dos mais idosos representavam em conjunto, 27% dos 
internamentos em 2004 e 33% em 2012. A duração média dos internamentos não sofreu alterações 
apreciáveis ao longo dos anos, oscilando aleatoriamente entre os 10,6 e os 11,4 dias, com uma tendên-
cia de subida nos últimos 3 anos. Com base na análise do Peso Médio, parecem verificar-se situações 
clinicas com semelhantes níveis de severidade e de complexidade.
A taxa bruta de mortalidade hospitalar destes doentes diminui ligeiramente ao longo dos anos. O mes-
mo se verifica para a taxa bruta de readmissões relacionada a 30 dias.
O número de internamentos de doentes com Diabetes que poderiam ser objeto de acompanhamento 
e controlo em sede de cuidados primários (os ACSC) tem diminuído de forma consistente ao longo da 
última década. Tomando em consideração a frequência hospitalar neste tipo de doentes, verificamos 
que a respetiva taxa, próxima dos 100/100 000 habitantes em 2004, passou para um valor inferior a 75 
em 2012 (Gráfico 5).
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Dentro das ACSC, ou seja, dos episódios potencialmente evitáveis, observa-se que o volume de casos em que 
o internamento é mandatório (ACSC-IM), praticamente não se alterou ao longo dos anos, com uma taxa de 
frequência hospitalar sempre na casa dos 25/100 000 habitantes (Gráfico 6). Refira-se, todavia, que se regista 
uma evolução consistente e positiva, com um ligeiro decréscimo nos últimos 3 anos, reveladora de um papel 
porventura mais ativo e eficaz dos cuidados de saúde primários. Do mesmo modo, na casuística em que o 
internamento é potencialmente evitável e em que intervêm outros fatores endógenos ou exógenos ao doente 
(ACSC-IPE), o número de internamentos tem baixado significativamente (de 72 para 53/100 000 habitantes).



18

AmbULATorY cAre sensiTive conDiTions

Numa comparação inter-regional para o ano de 2012, constata-se que é a Região de Lisboa e Vale do 
Tejo que apresenta um Índice Ajustado de internamento mais elevado, quer para todos os casos evi-
táveis (ACSC) (Gráficos 7), quer para aquele subgrupo que diz respeito ao internamento mandatório no 
momento da procura expressa de cuidados (ACSC-IM) (Gráficos 8).
Por oposição, a Região Norte é a que apresenta melhores resultados nos internamentos globais (ACSC) 
e nos especificamente mandatórios (ACSC-IM), neste caso a par da Região Centro.
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Estas constatações, dado que estamos a analisar a frequência hospitalar por local de residência do 
doente e não pelo hospital que o admite, parecem indiciar melhor capacidade de resposta dos cuidados 
primários nas Regiões Norte e Centro e pior na Região de Lisboa e Vale do Tejo, o que poderá ser em 
parte explicado pela crónica falta de médicos de família nesta Região.
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4.2. hipertensão

A A Hipertensão corresponde, igualmente, a um grupo de ACSC que se divide entre ACSC-IM e ACSC-
IPE. Essa divisão faz-se de acordo com a seguinte distribuição de códigos de diagnóstico CID-9-MC.

Diagnóstico Principal de ACSC de Hipertensão:
– 401.0 Hipertensão essencial maligna
– 401.9 Hipertensão essencial não especificada
– 402.00 Doença cardíaca hipertensiva maligna sem Insuficiência Cardíaca (IC)*
– 402.10 Doença cardíaca hipertensiva benigna sem IC
– 402.90 Doença cardíaca hipertensiva não especificada sem IC
– 403.0 Doença renal crónica hipertensiva maligna
– 404.0 Doença cardíaca e renal crónica hipertensiva maligna
– 405.0 Hipertensão secundária maligna

Diagnóstico Principal de ACSC-IM de Hipertensão:
– 401.0 Hipertensão essencial maligna
– 403.0 Doença renal crónica hipertensiva maligna
– 404.0 Doença cardíaca e renal crónica hipertensiva maligna
– 405.0 Hipertensão secundária maligna

Diagnóstico Principal de ACSC-IPE de Hipertensão:
– 401.9 Hipertensão essencial não especificada
– 402.10 Doença cardíaca hipertensiva benigna sem IC
– 402.90 Doença cardíaca hipertensiva não especificada sem IC

* Sem consenso quanto ao internamento mandatório e, portanto, não consta das  ACSC-IM nem das ACSC-IPE.
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Considerando todas as ACSC de Hipertensão, a Tabela 3 apresenta um resumo evolutivo das princi-
pais características da referida casuística.

Tabela 3 – ACSC de hipertensão: Características da casuística analisada

          Taxa  
Ano        Distribuição por classes etárias % sexo Demora Taxa bruta de peso
       feminino Média bruta de Readmissões Médio
        (dias) Mortalidade relacionadas (GDh)6

  <18 18-44 45-64 65-79   80    a 30 dias 

 2004 1% 19% 36% 33% 11% 57% 5,6 1,5% 3,3% 0,58

2005 1% 17% 35% 33% 14% 55% 5,8 1,8% 3,1% 0,62

2006 2% 16% 34% 34% 14% 56% 5,4 1,3% 3,5% 0,56

2007 2% 15% 36% 33% 14% 56% 5,4 1,6% 3,3% 0,59

2008 1% 15% 32% 33% 18% 55% 5,5 2,1% 3,4% 0,58

2009 2% 12% 32% 36% 18% 55% 5,2 1,5% 3,2% 0,63

2010 2% 13% 31% 36% 18% 55% 5,7 2,7% 4,2% 0,65

2011 2% 11% 34% 34% 20% 55% 5,2 1,3% 3,2% 0,65

2012 2% 14% 31% 35% 19% 59% 5,1 1,2% 3,7% 0,69

–>

Verifica-se uma predominância do internamento de doentes adultos com idades compreendidas entre 
os 45 e os 79 anos. Tratam-se de episódios que apresentam em 2012 uma Demora Média de interna-
mento de 5 dias e taxas de mortalidade e readmissões brutas de 1% e 4%, respetivamente. Esta é uma 
casuística de baixa complexidade com um Peso Médio (GDH) de 0.69.
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A taxa de frequência hospitalar das ACSC de Hipertensão tem sofrido uma evolução decrescente e 
constante, com uma variação global de -50%, passando de 18 para 9/100 000 habitantes, de 2004 para 
2012 (Gráfico 9).

Para esta diminuição, contribuíram tanto as ACSC-IPE, com um decréscimo de 13 para 8 episódios/100 
000 habitantes, como as ACSC-IM, com um decréscimo de 5 para 1/100 000 habitantes (Gráfico 10).
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Em termos comparativos, no ano de 2012, as regiões que apresentaram um melhor desempenho, isto 
é, um volume de ACSC inferior ao esperado, foram as Regiões do Alentejo e do Norte (ambas cerca de 
50% abaixo do valor esperado) e a Região do Algarve (cerca 10% abaixo do valor esperado) (Gráfico 11).
Por outro lado, as regiões do Centro e de Lisboa e Vale to Tejo apresentam um pior desempenho, com 
um volume de ACSC superior ao esperado (ambas cerca de 40% acima).

De forma a possibilitar uma comparação objetiva da capacidade de resolução dos cuidados de saúde 
primários, analisam-se as ACSC-IM, na medida em que nestes casos o internamento se torna incon-
tornável e deixa de depender de outros fatores como a diferença no acesso hospitalar, o estado geral 
do doente, as comorbilidades associadas, a variabilidade das práticas clínicas ou as políticas de admis-
são nos hospitais (Gráfico 12).
Para estes casos, as Regiões que apresentaram um melhor desempenho foram o Alentejo (sem casos 
registados), o Centro (cerca de 10% abaixo do valor esperado) e o Norte (cerca de 50% abaixo do valor 
esperado).
As Regiões que apresentaram um pior desempenho foram o Algarve (com mais do dobro do valor es-
perado) e Lisboa e Vale do Tejo (cerca de 80% acima do valor esperado).
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4.3. Insuficiência Cardíaca

A Insuficiência Cardíaca corresponde a um grupo de ACSC composto apenas por ACSC-IM, permitindo 
avaliar diretamente a capacidade de resolução dos cuidados de saúde primários. Às ACSC-IM de Insu-
ficiência Cardíaca correspondem os seguintes códigos de diagnóstico da CID-9-MC.

Diagnóstico Principal de ACSC-IM de Insuficiência Cardíaca (IC):
– 402.01 Doença cardíaca hipertensiva maligna com IC
– 402.11 Doença cardíaca hipertensiva benigna com IC
– 402.91 Doença cardíaca hipertensiva não especificada com IC
– 428 Insuficiência cardíaca
– 518.4 Edema agudo do pulmão, SOE*

Considerando todas as ACSC de Insuficiência Cardíaca, recorde-se que todas com internamento man-
datório (ACSC-IM), a Tabela 4 apresenta um resumo evolutivo das principais características da referida 
casuística:

* Sem outra especificação.

Tabela 4 – ACSC de Insufuciência Cardíaca: Características da casuística analisada

          Taxa  
Ano        Distribuição por classes etárias % sexo Demora Taxa bruta de peso
       feminino Média bruta de Readmissões Médio
        (dias) Mortalidade relacionadas (GDh)6

  <18 18-44 45-64 65-79   80    a 30 dias 

 2004 0% 1% 12% 46% 40% 55% 9,3 13,8% 12,0% 1,48

2005 0% 1% 11% 45% 42% 55% 9,4 14,5% 12,5% 1,48

2006 0% 2% 12% 44% 43% 55% 9,5 13,6% 12,8% 1,49

2007 0% 1% 12% 43% 44% 55% 9,7 13,7% 13,4% 1,51

2008 0% 1% 11% 42% 46% 55% 9,6 13,7% 13,4% 1,52

2009 0% 1% 11% 41% 47% 55% 9,5 13,5% 13,4% 1,52

2010 0% 1% 10% 40% 49% 54% 9,6 13,1% 14,3% 1,55

2011 0% 1% 11% 39% 49% 57% 9,3 12,4% 14,0% 1,55

2012 0% 1% 11% 38% 50% 56% 9,4 12,9% 14,6% 1,54

–>
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Observando a tabela, verifica-se predominância do internamento de doentes adultos mais idosos, com 
idades compreendidas entre os 65 e os 80 ou mais anos. Tratam-se de episódios que, em 2012, apre-
sentaram uma Demora Média de internamento de 9 dias e taxas de mortalidade e readmissões brutas 
de 13% e 15%, respetivamente. Esta é uma casuística de complexidade mais elevada, com um Peso 
Médio (GDH) de 1.54.
A taxa de frequência hospitalar das ACSC-IM de Insuficiência Cardíaca tem sofrido uma evolução cres-
cente e constante, com uma variação global de 33%, passando de 147 para 201 episódios/100 000 
habitantes, entre 2004 e 2012 (Gráfico 13).
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Em termos comparativos, no ano de 2012, com exceção da Região de Lisboa e Vale do Tejo (cerca 
de 40% acima do valor esperado), todas Regiões apresentaram um bom desempenho face ao espe-
rado, mais concretamente, a Região do Alentejo (cerca de 60% abaixo do valor esperado), a Região 
do Algarve (cerca de 28% abaixo do valor esperado), a Região Centro (cerca de 1% abaixo do valor 
esperado) e a Região Norte (cerca de 9% abaixo do valor esperado) (Gráfico 14).
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4.4. Doenças Cerebrovasculares

As Doenças Cerebrovasculares correspondem a um grupo de ACSC composto apenas por ACSC-IM, 
permitindo, assim, também avaliar diretamente a capacidade de resolução dos cuidados de saúde 
primários. Às ACSC-IM de Doenças Cerebrovasculares correspondem os seguintes códigos de diag-
nóstico da CID-9-MC.

Diagnóstico Principal de ACSC-IM de Doenças Cerebrovasculares:
– 430 Hemorragia subaracnoídea
– 431 Hemorragia intracerebral
– 436 Doença vascular cerebral aguda mal definida
– 437.2 Encefalopatia hipertensiva

Considerando todas as ACSC de Doenças Cerebrovasculares, recorde-se que todas com internamento 
mandatório (ACSC-IM), a Tabela 5 apresenta um resumo evolutivo das principais características da 
referida casuística.

Tabela 5 – ACSC de Doenças Cérebro-vasculares: Características da casuística analisada

          Taxa  
Ano        Distribuição por classes etárias % sexo Demora Taxa bruta de peso
       feminino Média bruta de Readmissões Médio
        (dias) Mortalidade relacionadas (GDh)6

  <18 18-44 45-64 65-79   80    a 30 dias 

 2004 0% 6% 26% 45% 23% 47% 14,0 28,0% 5,1% 1,47

2005 0% 7% 25% 43% 24% 47% 13,7 30,3% 5,2% 1,50

2006 0% 7% 26% 41% 25% 46% 14,4 39,5% 5,2% 1,55

2007 0% 7% 27% 40% 26% 47% 14,4 29,3% 5,5% 1,62

2008 0% 7% 25% 41% 26% 47% 15,0 29,3% 4,4% 1,61

2009 0% 6% 28% 41% 25% 47% 15,4 28,7% 5,3% 1,71

2010 0% 7% 26% 40% 26% 47% 15,5 28,9% 5,7% 1,71

2011 0% 7% 26% 39% 28% 48% 14,8 28,1% 4,8% 1,69

2012 0% 6% 27% 38% 29% 46% 15,7 28,2% 5,3% 1,74

–>
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Verifica-se a predominância do internamento de doentes adultos com idades compreendidas entre os 
65 e os 79 anos. Tratam-se de episódios que, em 2012, apresentaram uma Demora Média de interna-
mento de 16 dias e taxas de mortalidade e readmissões brutas de 28% e 5%, respetivamente. Esta é 
uma casuística de complexidade elevada, com um Peso Médio (GDH) de 1.74.
A taxa de frequência hospitalar das ACSC-IM de Doenças Cerebrovasculares, tem sofrido uma evolução 
decrescente, com uma variação global de -21%, passando de 57 para 45 episódios/100 000 habitantes, 
entre 2004 em 2012 (Gráfico 15).
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Em termos comparativos, no ano de 2012, destaca-se, pela positiva, a Região do Alentejo (cerca de 
40% abaixo do valor esperado) e pela negativa a Região de Lisboa e Vale do Tejo (cerca de 20% acima 
do valor esperado) (Gráfico 16).
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4.5. DpOC/bronquite

A DPOC/Bronquite correspondem a um grupo de ACSC composto apenas por ACSC-IPE. Às ACSC-
IPE da DPOC/Bronquite correspondem os seguintes códigos de diagnóstico da CID-9-MC.

Diagnóstico Principal de ACSC-IM de DPOC/Bronquite:
– 466.0 Bronquite aguda
– 490 Bronquite, não especificada como aguda ou crónica
– 491 Bronquite crónica
– 492 Enfisema
– 494 Bronquiectasias
– 496 Obstrução crónica de vias respiratórias NCOP

Considerando todas as ACSC de DPOC/Bronquite, recorde-se que todas com internamento potencial-
mente evitável (ACSC-IPE), a Tabela 6 apresenta um resumo evolutivo das principais características 
da referida casuística:

Tabela 6 – ACSC de DpOC/bronquite: Características da casuística analisada

          Taxa  
Ano        Distribuição por classes etárias % sexo Demora Taxa bruta de peso
       feminino Média bruta de Readmissões Médio
        (dias) Mortalidade relacionadas (GDh)6

  <18 18-44 45-64 65-79   80    a 30 dias 

 2004 3% 3% 16% 47% 31% 39% 9,8 8,1% 13,6% 1,01

2005 2% 3% 16% 45% 34% 41% 9,7 8,8% 13,3% 0,92

2006 3% 3% 16% 43% 35% 40% 9,8 8,1% 14,6% 0,89

2007 2% 3% 15% 43% 36% 41% 9,7 7,4% 14,3% 0,87

2008 2% 3% 15% 41% 39% 43% 9,5 8,0% 15,0% 0,87

2009 2% 3% 15% 40% 40% 43% 9,3 8,0% 14,6% 0,85

2010 2% 3% 14% 40% 41% 43% 9,5 7,7% 15,0% 0,83

2011 2% 3% 16% 38% 42% 43% 9,1 7,7% 15,1% 0,84

2012 1% 2% 14% 37% 45% 45% 8,9 7,5% 14,0% 0,82

–>
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A DPOC/Bronquite atinge de forma particular as classes etárias de idade mais avançada, sendo que 
mais de 80% dos doentes internados em 2012 têm mais de 65 anos. Registou-se ao longo dos anos um 
aumento significativo dos casos na faixa etária com 80 e mais anos em cerca de 14 pontos percentuais, 
invertendo-se a posição relativa face à faixa etária anterior (entre os 65 e os 79 anos).
Curiosamente, a Demora Média destes doentes, apesar da sua avançada idade, não tem aumentado. 
Pelo contrário, regista-se na última década uma redução de cerca de 1 dia de internamento por doente, 
para uma taxa de readmissões que se mantém constante, embora muito elevada.
Do mesmo modo, as taxas de mortalidade apresentam valores muito elevados, embora se registe uma 
discreta diminuição desde 2009.
Refira-se ainda que estes doentes apresentam um Peso Médio (GDH) relativamente baixo, inferior ao 
denominado doente padrão, com tendência para diminuir.
Como se pode verificar, a frequência hospitalar tem aumentado significativamente para os casos cujo 
internamento é potencialmente evitável (ACSC-IPE).
De 2004 para 2012, a respetiva taxa subiu de 134 para 196/100 000 habitantes (Gráfico 17). Ou seja, 
todos estes internamentos poderiam não só ser evitados, como ainda, fatores relacionados com a 
situação dos doentes (comorbilidades, acesso, idade, etc.) e com o critérios de admissão utilizados 
pelos hospitais, poderão estar na origem deste aumento de internamentos (Gráfico 18).
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Os internamentos potencialmente evitáveis (ACSC-IPE) apresentam Índices Ajustados mais elevados 
nas Regiões Centro, Norte e de Lisboa e Vale do Tejo, com valores inferiores ao esperado no Alentejo 
e no Algarve.
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Tabela 7 – ACSC de Asma: Características da casuística analisada

          Taxa  
Ano        Distribuição por classes etárias % sexo Demora Taxa bruta de peso
       feminino Média bruta de Readmissões Médio
        (dias) Mortalidade relacionadas (GDh)6

  <18 18-44 45-64 65-79   80    a 30 dias 

 2004 51% 15% 15% 13% 4% 53% 5,5 0,7% 4,9% 0,58

2005 45% 16% 17% 18% 5% 56% 6,0 1,1% 5,2% 0,52

2006 52% 14% 15% 14% 5% 54% 5,4 0,6% 5,6% 0,49

2007 42% 18% 18% 17% 6% 57% 6,1 0,8% 4,6% 0,57

2008 44% 14% 18% 17% 7% 58% 5,8 0,8% 5,1% 0,55

2009 45% 15% 18% 15% 6% 57% 5,6 0,7% 4,9% 0,52

2010 46% 15% 19% 14% 6% 59% 5,7 1,1% 5,0% 0,55

2011 45% 15% 18% 14% 8% 59% 5,9 0,8% 5,3% 0,57

2012 45% 14% 17% 16% 7% 58% 5,6 0,8% 5,1% 0,55

–>

4.6. Asma

A Asma corresponde a um grupo de ACSC composto apenas por ACSC-IPE. Às ACSC-IPE da Asma 
correspondem os seguintes códigos de diagnóstico da CID-9-MC.

Diagnóstico Principal de ACSC-IM de Asma:
– 493 Asma

Considerando todas as ACSC de Asma, recorde-se que todas com internamento potencialmente evi-
tável (ACSC-IPE), a Tabela 7 apresenta um resumo evolutivo das principais características da referida 
casuística:
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Os internamentos por Asma nos ACSC, são muito mais frequentes nas crianças e nos adolescentes, 
com valores que variam ao longo dos anos, entre 42% e 51% de toda a casuística. Pelo contrário, nos 
doentes mais idosos, o número de casos é manifestamente inferior, com internamentos que represen-
tam anualmente entre 4% e 8% de toda a casuística.
A Demora Média apresenta, ao longo dos anos, valores que oscilam entre 5,4 e 6,1 dias, sem uma 
evolução consistente. Do mesmo modo, a taxa bruta de readmissões não apresenta uma evolução 
significativa e consistente, oscilando aleatoriamente entre os 4,6% e os 5,6%.
A mortalidade tem uma expressão residual nesta casuística e os níveis de complexidade são bastante 
inferiores ao doente padrão.
As taxas de frequência hospitalar por Asma de ACSC-IPE têm registado valores relativamente cons-
tantes, oscilando entre os 27 e os 31/100 000 habitantes, entre 2004 e 2012 (Gráfico 19). Tal situação 
poderá indiciar uma evolução pouco positiva no controlo do doente asmático, designadamente no que 
respeita à prevenção dos episódios de agudização da doença.
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Quanto ao Índice Ajustado de ACSC-IPE, as Regiões Centro, Lisboa Vale do Tejo e Algarve, apresen-
tam os valores mais elevados, ou seja, um número de episódios superior ao esperado face ao volume 
de casos a nível nacional (Gráfico 20). A Região Norte e o Alentejo, apresentam para este último ano 
(2012) um volume de casos inferior ao esperado.
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5. CONClUSÕES

Foi repetidamente referido ao longo deste estudo que as ACSC representam casos clínicos correspon-
dentes a patologias que poderiam ser tratadas e controladas em sede de cuidados de saúde primários.
Isso significa que, em principio, essa casuística não deveria procurar ou ser encaminhada para cuida-
dos hospitalares, por definição, de maior complexidade, mais dispendiosos e cujo internamento pro-
voca riscos acrescidos para os doentes.

1) Retira-se como principal conclusão deste trabalho que o volume de casos enquadráveis nas ACSC 
aumentou consideravelmente nos últimos 9 anos (mais de 7%), não só em valor absoluto, mas também 
face à população residente em Portugal Continental. O que pode indiciar que os cuidados de saúde 
primários não têm conseguido ser suficientemente resolutivos para este tipo de casuística, manifes-
tando uma incapacidade crescente para travar uma procura também em crescimento e inadequada de 
internamento hospitalar.

2) Realce-se, a propósito, que neste universo das ACSC, os internamentos mandatórios no momento 
da expressão da procura hospitalar representam 60% do total de casos, o que é particularmente preo-
cupante, pois implicam situações clinicas que não foram acompanhadas de forma continuada e pre-
ventiva, provocando o agravamento da doença e a necessidade objetiva do internamento, quando tal 
poderia ser evitado.

3) É relativamente evidente, pelo menos para a maioria das patologias, que o envelhecimento da popula-
ção portuguesa, é um fator de pressão importante para aumentar a procura de cuidados, o que implicaria 
uma adaptação permanente dos diferentes níveis de prestação, neste caso especialmente dos cuidados 
de saúde primários, quer pelo modelo da prestação, quer pela atribuição dos recursos a esta área.

4) Importará, agora, realçar as principais conclusões que podemos retirar deste estudo, relativamente 
às diferentes patologias abordadas.

a) O volume de casos ACSC, na Diabetes, na Hipertensão e nas Doenças Cerebrovasculares, 
tem diminuído no internamento hospitalar. Pelo contrário, na DPOC e na Insuficiência Cardíaca, as 
ACSC têm aumentado de forma significativa. Na Asma a situação manteve-se, nos últimos anos, 
globalmente inalterada.

b) Numa perspetiva regional, é na Região de Lisboa e Vale do Tejo que encontramos os piores re-
sultados no conjunto das doenças em apreço, ou seja, é nesta Região que os índices ajustados de 
internamento apresentam os valores mais elevados. Em sentido inverso, a Região Norte apresenta 
melhores resultados em quase todas as patologias, exceto na DPOC.
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Poderemos perspetivar várias explicações para esta conclusão, que passam pela organização dos 
cuidados de saúde primários nas duas Regiões, a existência de novas unidades funcionais, a dota-
ção de médicos de família ou o próprio comportamento de profissionais e utentes, neste caso face 
à proximidade ou distanciamento dos cuidados hospitalares.

c) A Região Centro, com uma forte atratividade hospitalar, apresenta um volume de casos clara-
mente superior ao esperado para a Hipertensão, para a DPOC e para a Asma e dentro do esperado 
para as restantes patologias.

d) O Alentejo e o Algarve, com um volume de casos substancialmente mais reduzido face às três 
grandes Regiões, apresentam resultados de certo modo surpreendentes na maioria das patologias 
estudadas, com índices ajustados razoáveis na Hipertensão, na Diabetes, na Insuficiência Car-
diaca, na DPOC e nas Doenças Cerebrovasculares e, no caso do Alentejo, também na Asma.

e) Nos internamentos considerados mandatórios das ACSC, os resultados, em termos regionais, 
estão em linha com os comentários que acabamos de fazer em termos gerais, o que parece reforçar 
a manifesta incapacidade dos cuidados primários da Região de Lisboa e Vale do Tejo para identi-
ficar e tratar esta casuística em ambulatório, e antes de se verificar a necessidade de recurso ao 
internamento hospitalar.
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6. lIMITAçÕES

Este estudo confina as suas ambições à descrição de uma casuística hospitalar que se considera sen-
sível à prestação de cuidados de saúde primários, envolvendo apenas a análise mais aprofundada de 
6 doenças.

É, portanto, a priori, excessivo, tirar do mesmo conclusões extensíveis à globalidade de todos cuidados 
prestados, quer em hospitais, quer em cuidados primários.

Por outro lado, o facto de nos termos baseado num estudo desenvolvido em Espanha, em que peritos 
nacionais, identificaram as ACSC com internamento potencialmente evitável ou mandatório, adaptadas 
àquela realidade, pode apresentar vieses, quando aplicado ao contexto português.

Estamos conscientes desta possibilidade, mas também sabemos, pela experiência que temos em estu-
dos de benchmarking realizados nos dois países, que são muito mais as semelhanças do que as diferen-
ças, quer na organização dos sistemas de saúde, quer nos modelos de prestação e de financiamento.

Por fim, não foi nosso objetivo analisar o impacte económico desta procura hospitalar inadequada 
que se traduz nas ACSC. É uma matéria da maior relevância, principalmente nos tempos difíceis que 
atravessamos, pois tem a ver com a utilização eficiente dos recursos cada vez mais escassos e com 
opções politicas e operacionais mais ou menos custo-efetivas. Importará, no futuro, aprofundar em 
complemento, esta vertente da análise.
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7. NOTAS fINAIS

Há um longo caminho a percorrer para invertermos esta procura inadequada dos hospitais. É certo que 
a atratividade que estes exercem junto das populações, pode promover a procura direta de cuidados 
hospitalares, principalmente nos serviços de urgência. Importa, a propósito, referir que mais de 95% 
destas patologias são internadas por esta via, o que espelha bem a ausência de mecanismos de acom-
panhamento dos doentes na comunidade ou até a sua referenciação para os hospitais.

Por outro lado, o modelo de organização dos cuidados, em que o mérito das respostas integradas está 
muito longe de ser efetivo, faz com que o acesso a cuidados se torne difícil e obrigue o doente a múlti-
plos e exasperantes contactos com o Sistema para ver os seus problemas de saúde encaminhados e 
resolvidos.

Também é verdade que o modelo de pagamento aos médicos de família e aos hospitais, incentivam 
mais a produção de atos do que a resolução dos problemas de saúde dos utentes, o que pode repre-
sentar, através da ilusão da “produção”, o desperdício de recursos7.

Mas será bom, sobretudo, refletirmos sobre a procura expressa que efetivamente necessita de ser 
internada (ACSC–IM). Estes casos revelam que muitos doentes atingem um nível de progressão da 
doença de tal ordem, que implica internamentos por vezes prolongados, taxas de mortalidade sur-
preendentemente elevadas e um cortejo de sequelas e prejuízos incalculáveis para os doentes, para 
as famílias e para a Sociedade.
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AmbULATorY cAre sensiTive conDiTions

GlOSSáRIO

Demora Média bruta: Define-se como o quociente entre o número total de dias de internamento no 
hospital e o número total de episódios de internamento no hospital.

Gravidade/Severidade: Avalia o estado de saúde do doente face à probabilidade de ocorrência de 
eventos catastróficos como a morte ou a perda de funções de um órgão.

Grupo de Diagnóstico homogéneo (GDh): Sistema de classificação de doentes concebido, sobretu-
do, para agrupar episódios de internamento em categorias homogéneas, que apresentam um consumo 
de recursos esperado similar, tendo em conta a duração do internamento.

índice Ajustado de ACSC (IM/IpE): Define-se como o quociente entre o número de episódios ACSC 
(IM/IPE) observados e o número de episódios ACSC (IM/IPE) esperados se a população analisada 
apresentasse a mesma frequência hospitalar, por idade e sexo, que a população de Portugal Continen-
tal, para cada umas das patologias selecionadas.

peso Médio (GDh): Assemelha-se ao conceito de Índice de Casemix, com a diferença de não incor-
porar a conversão da produção em doentes equivalentes, uma vez que aquela conversão constitui um 
ajustamento para efeitos de financiamento. Reflete, assim, a complexidade da casuística de interna-
mento de cada hospital, tendo em conta os pesos dos GDH (Portaria n.º 839-A/2009).

Taxa bruta de Mortalidade: Define-se como o quociente entre o número total de episódios que regista-
ram falecimento no hospital e o número total de episódios de internamento no hospital. Por episódios 
de internamento no hospital, entendem-se aqueles episódios cujo tempo de internamento no hospital 
é de pelo menos um dia, com exceção dos casos de morte com zero dias de internamento, em que o 
mesmo é considerado como um episódio de internamento, tanto no numerador como no denominador.

Taxa bruta de Readmissões: Define-se como o quociente entre o número total de readmissões urgen-
tes, relacionadas, no hospital, e o número total de episódios de internamento no hospital. Por readmis-
são urgente, relacionada, entende-se aquele episódio de internamento que se verifica num máximo de 
30 dias após um episódio prévio, admitido de forma urgente e por via de uma circunstância relacionada 
com o episódio anterior. A relação com o episódio anterior é estabelecida mediante um algoritmo de-
senvolvido especificamente para esse efeito.






