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Enquadramento

O Think Tank “Pensar a Saúde. Acesso do cidadão à Inovação Terapêutica - Oncologia”, realizado 
pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP/UNL), com o apoio 
da Roche Farmacêutica Química, Lda., apresentou no final do ano de 2014 os resultados da sua 
segunda edição. Partindo do pressuposto das dificuldades crescentes no acesso à inovação tera-
pêutica na área da oncologia e recorrendo a técnicas de consenso, procurou responder à pergun-
ta de investigação “Como garantir o acesso do cidadão à inovação terapêutica em Oncologia?”.

Do trabalho desenvolvido nesta fase do projeto, em particular, na dimensão estratégica “Partici-
pação do doente e Sociedade Civil” na decisão sobre a acessibilidade à inovação terapêutica em 
oncologia, resultaram, do consenso dos peritos, quatro estratégias e mecanismos que devem ser 
definidos para facilitar o acesso, dentre as quais o envolvimento dos cidadãos através das asso-
ciações dos doentes no processo de tomada de decisão. Como linhas futuras de investigação, foi 
recomendada a reflexão estratégica da participação informada do cidadão.

Também o INFARMED reconheceu expressamente a “necessidade de inclusão da dimensão social 
e ética no processo de avaliação” de uma tecnologia (INFARMED, 2015), pelo que, no respeito 
pelos Direitos dos Doentes, criou o Fórum de discussão sobre envolvimento da sociedade, dos 
doentes e outros stakeholders no desempenho do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias 
de Saúde (SiNATS). Entre outras conclusões, o grupo de trabalho recomenda que deve ser as-
segurado o contributo das Associações de Doentes tanto na fase inicial de avaliação, bem como 
numa fase mais avançada.

Também o trabalho desenvolvido pela Iniciativa Latitude (2014) refere que, ainda que o direito de 
participação do cidadão na vida pública pareça hoje bem consolidado, “o direito do doente em 
estar envolvido nas decisões relacionadas com a saúde ainda está por concretizar na sua plenitude, 
sobretudo ao nível institucional”. 

Com efeito, o papel dos cidadãos nos processos decisórios, representados ou não através de 
associações de doentes, tem sido fundamentalmente consultivo. A Iniciativa Latitude (2014) re-
comenda, quanto a esta matéria, que o funcionamento destes organismos seja otimizado, e “que 
possa ser do conhecimento público um parecer não concordante com a decisão que foi tomada e 
a justificação que a baseou”, indo ao encontro do conceito “participação significativa do doente”, 
retirado da expressão inglesa “meaningful patient involvement”. Também assim o grupo de traba-
lho que constituiu o Fórum de discussão sobre envolvimento da sociedade, dos doentes e outros 
stakeholders no desempenho do SiNATS, que refere a necessidade de inclusão no parecer final 
dos peritos da informação sobre a consulta aos doentes, registando formalmente a justificação da 
sua valorização positiva ou neutra (INFARMED, 2015).
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Mas, neste aspeto, a literacia do cidadão, bem como a responsabilidade daí decorrente, enquanto 
stakeholder e decisor, serão tão importantes quanto indiscutíveis, pelo que o mesmo Fórum de 
discussão recomenda que, numa fase mais avançada da avaliação de um determinado pedido de 
avaliação de uma tecnologia no âmbito do SiNATS, a sociedade, os doentes e outros stakeholders 
se façam representar por pessoas com adequada formação técnico-científica (INFARMED, 2015), 
ideia acompanhada pela Iniciativa Latitude, que refere a “relevância de incorporar a perspectiva 
[sic] de cidadãos especialmente habilitados” no momento de avaliar a adequação de uma decisão 
na sua dimensão societal, “quer pela experiência relevante em atividades públicas e privadas, quer 
pelo seu conhecimento sobre a dinâmica das sociedades - nas decisões na área da saúde”.

Por outro lado, a introdução de novas terapias e tecnologias, quando acompanhada de análises 
custo-benefício, suscita – ou exige – uma discussão renovada sobre o modelo de financiamento 
em oncologia, admitindo novas modalidades de pagamento, chamando também a decidir o pró-
prio cidadão sobre a sua disponibilidade, bem como outros stakeholders.

Também o documento “The future for health—everyone has a role to play” (Gulbenkian Foundation, 
2014) refere que a sustentabilidade financeira — “financial salvation” — do sistema dependerá da 
vontade política na introdução dos temas da Saúde em todas as políticas, incluindo ações concer-
tadas entre os profissionais de saúde, os cidadãos e a sociedade em geral. O documento foca-se 
firmemente na ação dos cidadãos e da sociedade em geral (Crisp, 2015).

Esta participação do cidadão promoverá uma maior confiança nos processos regulamentares, bem 
como o respeito mútuo entre os reguladores e a comunidade de doentes (Iniciativa Latitude, 2014).

Nigel Crisp (2015) declara que, aconteça o que acontecer politicamente, a implementação das 
recomendações do trabalho “The future for health—everyone has a role to play” da Fundação 
Gulbenkian (2014) será difícil, dado que desafiam implicita ou explicitamente o status quo e os 
interesses que se lhes oponham. Algumas destas recomendações desafiantes do modelo atual 
de funcionamento são a criação de redes especializadas que atribuam a doentes mais poder e a 
partilha de responsabilidade e prestação de contas entre organizações e setores. Por este motivo, 
parece determinante, para o desenho de caminhos futuros, a reflexão e a gestão discutida destes 
(velhos e) novos desafios.

Foi com vista a explorar aprofundadamente estas questões que se deu continuidade ao estudo, 
esperando encontrar o caminho a seguir, no que se refere, por um lado, à clarificação e ao reforço 
da participação dos cidadãos na decisão na introdução de novas tecnologias e terapias, represen-
tados, nomeadamente, pelas suas associações de doentes, e, por outro lado, à admissibilidade de 
renovados modelos de financiamento e modalidades de pagamento em oncologia, precipitados 
pelo valor em saúde disponibilizado pelas novas terapias e tecnologias. Questionamo-nos, ainda, 
sobre a relação entre a rede de referenciação oncológica e o acesso à inovação.
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Questões

Tendo em conta o exposto, a sessão de trabalhos incidiu sobre as seguintes questões:

A.  Como tornar efetiva a participação da sociedade, através, nomeadamente, das associa-
ções de doentes, enquanto verdadeiramente representativas dos interesses dos doentes, 
na decisão de introdução no sistema de saúde de novas tecnologias e terapias.

A.1. Constrangimentos à participação da sociedade na decisão de introdu-
ção no sistema de saúde de novas tecnologias e terapias. 

B. A relação entre a rede de referenciação oncológica e o acesso à inovação.

B.1. Fragilidades na atual rede de referenciação oncológica e o seu impacto 
no acesso e nos custos da doença.

C. Desafios ao atual modelo de financiamento em oncologia, face ao valor em saúde  
disponibilizado pelas novas tecnologias e terapias. 

C.1. Fragilidades do atual modelo de financiamento em oncologia, face ao 

valor em saúde disponibilizado pelas novas tecnologias e terapias.

Metodologia

Para dar resposta a estas questões, foi dada continuidade à abordagem metodológica de investigação 
qualitativa desenvolvida nas fases anteriores do estudo, o Think Tank. Esta estratégia de investigação ade-
qua-se aos objetivos do estudo, dado envolver um esforço coletivo de análise, reflexão e comunicação, 
examinando, de forma estruturada, questões complexas, tendo por finalidade a promoção de um conhe-
cimento especializado à sociedade em geral e, em particular, aos decisores políticos (Abelson, 2002).

Mais uma vez, recorreu-se a um grupo de peritos com competências e experiências profissionais distintas, 
com vista a analisar, em conjunto, a evidência científica disponível e a aprofundar os temas em estudo.

A sessão fechada foi realizada no dia 17 de outubro de 2015, das 10h00 às 17h45. Na primeira parte do 
dia de trabalho, houve lugar a breves intervenções sobre os temas a abordar. Na segunda parte, foram 
conduzidos grupos focais e nominais para discussão e consensualização das questões referidas supra.

Os trabalhos foram conduzidos através da seguinte metodologia:

1. Notas chave na perspetiva institucional e das pessoas.

2. Reflexão de um grupo fechado de peritos.

3. Consensualização pelo grupo fechado de peritos.

4. Comentários de um grupo alargado de peritos aos resultados do grupo fechado.
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Grupos Focais

O Focus Group é uma técnica de recolha de dados da pesquisa qualitativa, cuja finalidade principal é ob-
ter respostas dos participantes do grupo, atitudes, sentimentos, opiniões e reações que se constituiriam 
num novo conhecimento (Galego e Gomes, 2005). É uma técnica que permite a discussão em grupo, pro-
porcionando a criação de um processo de partilha e de comparação entre os participantes, enfatizando 
três pontos fortes da pesquisa qualitativa: a Exploração e a Descoberta; a Profundidade e o Contexto; a 
Interpretação. É uma técnica qualitativa que visa o controlo da discussão de um grupo de pessoas, ins-
pirada em entrevistas não diretivas (Morgan, 1997). Privilegia a observação e o registo de experiências e 
reações dos indivíduos participantes do grupo, que não seriam possíveis de captar por outros métodos.

Técnica de Grupo Nominal

A Técnica de Grupo Nominal (TGN) é um método que combina técnicas qualitativas e quantitativas, e 
que tem por objetivo consensualizar informação relevante sobre uma determinada matéria ou questão, 
no sentido de apoiar e facilitar a tomada de decisão, utilizado sobretudo para identificar e caracterizar 
problemas, desenvolver soluções, definir objetivos e estabelecer prioridades através da classificação 
de diferentes alternativas, sendo muitas vezes utilizado na área da Saúde. O processo que lhe está 
subjacente consiste numa reunião estruturada com especialistas próximos da área em estudo e com 
conhecimento relevante sobre a matéria em análise, que gera individualmente um conjunto de ideias, 
as quais são posteriormente analisadas no seio do grupo e devidamente priorizadas. 

Elementos do Think Tank

O grupo de peritos do Think Tank, que reuniu na sessão fechada, foi constituído por:

1. Ana Cristina Ferreira;

2. Ana Tito Lívio;

3. António Pé-Curto;

4. Branca Barata;

5. Carlos Santos;

6. Francisco Nuno Rocha Gonçalves;

7. Jorge Espírito Santo;

8. Luís Mendão;

9. Luís Soares;

10. Manuel Cabral;

11. Margarida Ferreira;

12. Mécia Fonseca.
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Resultados

Como medidas e mecanismos de correção das fragilidades e constrangimentos identificados nas três 
grandes dimensões em debate, o grupo de peritos consensualizou quinze ideias:

PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS

Disponibilização aos cidadãos e doentes de informação relevante e em linguagem percetível

Participação da sociedade em diferentes momentos de decisão

Envolvimento das autarquias como mediadoras da participação do cidadão

Formar e acreditar as associações de doentes para uma participação mais efetiva

Capacitar as organizações e as pessoas para trabalharem em conjunto e com os restantes stakeholders

REDE DE REFERENCIAÇÃO

Plano oncológico nacional com metas definidas

Auditorias clínicas, organizacionais e financeiras

Unidade de missão e padronização do fluxo do doente

Rede de referenciação de modelo matricial e colaborativo

Base de dados única para o doente oncológico, desde o diagnóstico

FINANCIAMENTO E INOVAÇÃO

Modelos de financiamento holísticos e prospetivos, anualmente revistos, que antecipem  
a evolução tecnológica e demográfica

Aplicação referendada do princípio de consignação da receita dos impostos

Linha de financiamento da inovação em oncologia diferenciada de acordo com o peso da doença

Contratualização de orçamentos hospitalares, plurianuais, que acomodem entrada de novas tecnologias

Modelo de financiamento compreensivo, com base em resultados e valorização de atos específicos

Dos três quadros abaixo, constam os conjuntos de ideias produzidas durante a sessão e a pontuação 
atribuída pelos peritos, para cada uma das temáticas em discussão. As ideias são apresentadas no 
detalhe com que foram debatidas e na síntese dos seus elementos fundamentais.
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Quadro 1. Participação dos Cidadãos

Medidas e mecanismos de correção  
dos constrangimentos à participa-

ção da sociedade na decisão  
de introdução no SNS de novas 

tecnologias e terapias

Pontos Detalhe

Disponibilização aos cidadãos e doentes  
de informação relevante  

e em linguagem percetível
40

H. Disponibilização de informação relevante  
e entendível (que respeite a linguagem natural)  
para o cidadão e para os doentes (modeladora  

o comportamento)

Participação da sociedade  
em diferentes momentos de decisão 24

I. Prever a participação da sociedade e dos seus  
representantes nos diferentes momentos de decisão  

– policy making e decision making – prevendo,  
quando justificável, procedimentos de auscultação  

alargados (ex. consultas públicas)

Envolvimento das autarquias  
como mediadoras da participação  

do cidadão
22

B. Envolvimento das autarquias  
(através de assembleias municipais e outros  

mecanismos) como mediadoras (ativas) e facilitadoras 
da participação do cidadão, promovendo  

a literacia junto das comunidades  
(chamar o cidadão a fóruns de discussão)

Formar e acreditar as associações  
de doentes para uma participação  

mais efetiva
22

D. Formar e acreditar as associações de doentes  
para que, quando chamadas a intervir, o possam fazer  

com mais propriedade, e como condição de candidatura 
a fundos de financiamento públicos

Capacitar as organizações  
e as pessoas para trabalharem  

em conjunto e com os restantes 
stakeholders

15

A. “Mais participação, melhor saúde”: criação  
de condições para capacitar as organizações  

e as pessoas (literacia), para trabalharem  
em conjunto e com os restantes stakeholders  

(para decisões menos pobres)

Provedor de doente oncológico 12 F. Provedor de doente oncológico

Novo modelo de organização  
dos conselhos gerais nos hospitais  

e da comunidade nos CSP
10

C. Novo modelo de organização e funcionamento  
dos conselhos gerais (nos hospitais)  

e da comunidade (nos CSP)

Centralização das associações  
de doentes 8 E. Promover a centralização das associações de doentes 

(que permita uma “concentração das vozes”)

Criação de grupos de defesa dos  
direitos e interesses do doente 8 J. Constituição de grupos de defesa dos direitos/interes-

ses do doente (não só associações de doentes)

Criação de linhas de financiamento  
públicas para projetos das associações  

de doentes
4

G. Linhas de financiamento públicas  
(Segurança Social), que financiassem as associações  

de doentes para projetos específicos
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Quadro 2. Rede de Referenciação

Medidas e mecanismos de corre-
ção das fragilidades na atual rede  

de referenciação oncológica
Pontos Detalhe

Plano oncológico nacional  
com metas definidas 32

M. Plano oncológico nacional que integre uma rede  
de referenciação, com metas definidas, legalmente  
enquadrado e auditado por uma entidade externa

Auditorias clínicas,  
organizacionais e financeiras 24 G. Plano de auditorias regulares e nacionais  

(aspetos clínicos, organizativos e financeiros)

Unidade de missão e padronização do 
fluxo do doente 19

B. Criação de uma unidade de missão (organismo  
que agregue todas as redes que já existem),  
com o objetivo de definir e padronizar o fluxo  
do doente (sinalização até acompanhamento)

Rede de referenciação de modelo  
matricial e colaborativo 19

J. Rede de referenciação de modelo matricial  
e colaborativo, partilhando de forma eficaz meios  

técnicos e informação entre todos os intervenientes  
– funcionamento definido por auditorias  

de qualidade e resultados

Base de dados única para o doente  
oncológico, desde o diagnóstico 18

F. Base de dados única para o doente oncológico,  
a iniciar no momento de suspeição do diagnóstico 

(nos CSP), e com partilha dos dados  
por todos os intervenientes.

Sistema de Informação  
interoperável e transparente 16

A. Enquanto medida instrumental para a boa gestão do 
acesso e do fluxo dos doentes através da rede  

(de uma verdadeira rede que não seja um mero  
somatório de nós), implementar um SI harmonizado, 

robusto, funcional e transparente

Centralização da rede de referenciação 
na doença oncológica e não na espe-

cialidade
16

E. Centralização da rede de referenciação na patologia  
(na doença oncológica, e não nas especialidades),  
contemplando questões de multidisciplinaridade,  

equidade e socioeconómicas

Gestor do doente oncológico 11

D. Criação da figura do gestor do doente oncológico, 
ajudando o doente a circular no SNS e facilitando  

a articulação das necessidades do doente  
entre as diferentes especialidades  

(eventualmente por profissional de enfermagem)

Governance 8 H. Governance

Tecnologias de saúde automaticamente 
disponíveis após aprovação 8

I. Tecnologias de saúde aprovadas pelo INFARMED  
automaticamente disponíveis nos hospitais  

e centros de referenciação

Prevenção e rastreio 4
C. Aposta na prevenção e no rastreio (ainda que tenha  

um custo maior no curto prazo), para maior  
capacidade de resposta do sistema

Investimento e monitorização sobre  
a prevenção e diagnóstico precoce 4

K. Investimento e monitorização sobre a prevenção  
eficaz, com protocolos claros de rastreio  
e oportunidades de diagnóstico precoce

Via verde e liberdade (informada)  
de escolha do doente 1 L. Via verde e liberdade (informada) de escolha
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Quadro 3. Financiamento e Inovação

Medidas e mecanismos de correção 
das fragilidades do atual modelo de 
financiamento em oncologia, face 
ao valor em saúde disponibilizado 
pelas novas tecnologias e terapias

Pontos Detalhe

Modelos de financiamento holísticos  
e prospetivos, anualmente revistos,  

que antecipem a evolução tecnológica  
e demográfica

42

J. Adoção de modelos de financiamento holísticos  
e prospetivos, assentes numa plataforma de decisão 

central, revistos anualmente, que antecipem  
a evolução tecnológica e demográfica, num horizonte 

temporal de médio prazo, que contemple todo  
o ciclo virtuoso das tecnologias

Aplicação referendada do princípio  
de consignação da receita dos impostos 24

B. (ao nível da captação de recursos)  
Aplicação do princípio de consignação da receita  
dos impostos e envolvimento dos cidadãos na sua  
distribuição (eventualmente, através de referendo)

Linha de financiamento da inovação  
em oncologia diferenciada de acordo  

com o peso da doença
23

F. Linha de financiamento da inovação em oncologia  
diferenciada, de acordo com o peso da doença e ajusta-
da ao contrato negociado com as autoridades de saúde

Contratualização de orçamentos  
hospitalares, plurianuais, que acomo-

dem entrada de novas tecnologias
20 H. Contratualização de orçamentos hospitalares, pluria-

nuais, que já acomodem entrada de novas tecnologias

Modelo de financiamento compreensi-
vo, com base em resultados e valoriza-

ção de atos específicos
15

C. Financiamento de um modelo organizativo, otimizado 
com base em sistemas de avaliação de resultados.  

Modelo compreensivo, com valorização diferenciada  
de atos específicos

Retirar a inovação do orçamento  
hospitalar 14

D. Retirar do orçamento hospitalar o encaixe da inovação  
(ao nível do INFARMED, em primeiro lugar,  

e ACSS, em segundo lugar)

Cobertura de todo o país  
por Unidades Locais de Saúde 12 A. Cobrir 100% do país com ULS, salvaguardando  

algumas áreas (como cancro, transplantes, entre outros)

Custeio por atividades 11 I. Conhecer os custos reais (contabilidade analítica  
organizada) – sistema de custeio por atividades

Desenvolvimento de mecanismos de 
financiamento a par do processo de 

comparticipação
9

G. Desenvolvimento em paralelo de mecanismos  
de financiamento enquanto decorre o processo  

de comparticipação

Fontes alternativas de receitas  
para a inovação 4 K. Fontes alternativas de receitas para a inovação:  

jogos da SCM; imposto sobre o tabaco

Distinguir a inovação “as good as”,  
incremental e disruptiva 2

E. Dividir a inovação em 3 pontos: “as good as”;  
inovação incremental; inovação disruptiva  

(previsível e comportável)
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