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Resumo: É apresentado no presente artigo uma reflexão sobre os caminhos 
para a governação clínica nos centros de saúde e as suas implicações no 

contexto da qualidade na organização da prestação de cuidados de saúde. 
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Abstract: Is presented in this article a reflection about clinical governance ap-
plied in primary health care centres and their implications in the context of qua-

lity of health care organisation. 
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1. Cuidados de Saúde Primários 

em Portugal, evolução histórica 

Portugal tem uma longa história de Cuidados de Saúde Primários. Se tivermos 

em conta a Declaração da Conferência Internacional dos Cuidados de Saúde Primá-

rios de Alma-Ata em 1978 (WHO, 1978) e o conceito e características aí definidos: 

um conjunto de actividades; um nível de cuidados; uma estratégia para organizar os 

serviços de cuidados de saúde e uma filosofia de sistema de saúde, podemos con-

siderar que a história dos Centros de Saúde em Portugal remonta a 1971. 

Nos últimos 38 anos, os Centros de Saúde têm constituído a arquitectura organi-

zativa base dos cuidados de saúde primários em Portugal, cobrindo todo o território 



34  T M Q  –  Q U A L I D A D E  –  N Ú M E R O  T E M Á T I C O  1  

 

nacional. Desde a sua fundação em 1971, que podemos distinguir historicamente a 

sua evolução em 3 períodos distintos, ou gerações (Branco e Ramos, 2001). 

A 1.ª geração, iniciada em 1971, integrou numerosas instituições com missões 

preventivas e de saúde pública, até aí organizadas de modo vertical, numa rede 

orientada para as comunidades locais. Manteve-se após a Revolução Democrática 

de Abril de 1974, permanecendo após a constituição do Serviço Nacional de Saúde 

em 1979, compreendia as actividades de vacinação, vigilância de saúde da grávida 

e da criança, saúde escolar e actividades de autoridade de saúde. À época os cui-

dados curativos de ambulatório eram prestados predominantemente pelos Serviço- 

-Médicos Socais, das Caixas de Previdência, onde trabalhavam médicos não espe-

cialistas em medicina geral e familiar a tempo parcial. 

Em 1983, teve início a 2.ª geração de Centros de Saúde, após a criação da nova 

especialidade médica de medicina geral e familiar em 1982, integrando os primeiros 

Centros de Saúde e os Serviços Médico-Sociais das Caixas de Previdência, permi-

tindo a afirmação das diversas linhas profissionais, mas mostrando-se limitados na 

acessibilidade às consultas, nas visitas domiciliárias médicas e na programação de 

objectivos em saúde. 

Em 1996, após longos anos de discussão sobre a reorganização e reorientação 

dos cuidados de saúde primários, o Ministério da Saúde relançou o debate acerca 

do futuro dos cuidados de saúde primários e dos centros de saúde, promovendo o 

desenvolvimento de experiências no terreno, quer no campo da organização, quer 

no campo das remunerações, ao mesmo tempo que preparava um novo enquadra-

mento legislativo, que viria a ser aprovado em 1999, criando-se os Centros de Saúde 

de 3.ª Geração (Decreto-Lei n.º 157/99 de 10 de Maio). Em 2002, quando o pro-

cesso de implementação dos novos Centros de Saúde estava em marcha, uma 

mudança na governação do país suspendeu a sua aplicação, acabando o novo 

Governo por aprovar um novo diploma, que também não seria aplicado devido à 

grande contestação por parte dos profissionais de saúde (Decreto-lei n.º 60/2003 de 

1 de Abril), (OPSS, 2003). 

 

 

 

2. Reforma dos Cuidados de Saúde 

Primários, 2005 e Governação Clínica 

Em 2005, com a entrada de um novo Governo, resultante de eleições legislativas 

antecipadas, inicia-se um novo processo de reconfiguração dos centros de saúde, 
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através de um processo de reforma com vista à criação e implementação num pri-

meiro momento de Unidades de Saúde Familiar e num segundo momento à reconfi-

guração da estrutura funcional e organizacional dos Centros de Saúde reconfigura-

dos. A reforma conduzida por uma Unidade de Missão para os Cuidados de Saúde 

Primários – MCSP nomeada em 2005 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

157/2005, 12 Outubro 2005), em estreita colaboração com as Administrações 

Regionais de Saúde, levou à criação de 202 Unidades de Saúde Familiar (Setembro 

2009) e à reorganização de toda a arquitectura dos Centros de Saúde, agora recon-

figurados em Agrupamentos de Centros de Saúde – ACES (Decreto-Lei n.º 28/2008 

de 22 de Fevereiro). 

Estes novos Agrupamentos de Centros de Saúde caracterizam-se por disporem: 

de uma estrutura organizacional assente em cinco tipos de unidades funcionais com 

trabalho em equipa multiprofissional, com missões específicas, cooperantes entre si 

e complementares, organizadas em rede; de autonomia administrativa para decidir e 

implementar soluções adaptadas aos recursos e às condições de cada local e 

comunidade; de órgãos e instrumentos próprios de gestão organizacional; de siste-

mas de liderança e de governação clínica e técnica bem definidos e de mecanismos 

de representação e de participação da comunidade e dos cidadãos. 

Com a criação dos Conselhos Clínicos, Artigos 25.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 

28/2008 de 22 de Fevereiro, constituídos por 4 elementos, de que fazem parte 1 

médico com a especialidade de medicina geral e familiar, que preside, 1 médico com 

a especialidade de saúde pública, 1 enfermeiro especialista e 1 profissional 

nomeado de entre os profissionais do ACES, passa a ser possível desenvolver em 

Portugal o conceito de governação clínica, expresso nas suas competências. Os 

Conselhos Clínicos devem possuir «conhecimentos técnicos em cuidados de saúde 

primários, prática em processos de garantia de qualidade dos cuidados e em pro-

cessos de auditoria, bem como dominar as técnicas de gestão do risco» e têm como 

competências «a) avaliar a efectividade dos cuidados de saúde prestados; b) dar 

directivas e instruções para o cumprimento das normas técnicas emitidas pelas enti-

dades competentes, nomeadamente no que se refere à observância dos programas 

nacionais; c) fixar procedimentos que garantam a melhoria contínua da qualidade 

dos cuidados de saúde; d) aprovar orientações clínicas relativas à prescrição de 

medicamentos e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, bem como os 

protocolos clínicos adequados às patologias mais frequentes; e) Propor ao director 

executivo a realização de auditorias externas ao cumprimento das orientações e 

protocolos clínicos;». 

É assim possível, de acordo com relatório do Grupo Consultivo para a Reforma 

dos Cuidados de Saúde Primários, SNS – Proximidade com Qualidade (2009), «… 

pela primeira vez na história dos CSP em Portugal, e num processo pioneiro a nível 
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internacional, desenvolver o conceito, uma cultura, métodos, instrumentos e práticas 

de governação clínica e de saúde em CSP. Esta abordagem combina as compo-

nentes da “clinical governance” iniciada no Reino Unido (derivada dos métodos e 

processos da melhoria contínua da qualidade nos cuidados de saúde e de segu-

rança do doente) com a corrente de “health governance” orientada para objectivos 

de ganhos de saúde e de bem-estar a nível de grupos e de populações.» 

 

 

 

3. Governação Clínica e Qualidade 

em Cuidados de Saúde Primários 

O conceito de Governação Clínica foi introduzido no Reino Unido em 1997, como 

uma das ideias centrais do Relatório «The new NHS: modern, dependable» produ-

zido pelo Governo Britânico, com o objectivo de modernizar o «National Health Ser-

vice – NHS» e promover a melhoria da qualidade (Department of Health, NHS, 

1997). 

Desde o início do «National Health Service», após a II Guerra Mundial e até à 

sua reforma do final dos anos 90, o conceito de Qualidade nos cuidados de saúde 

sofreu uma profunda mais tranquila revolução (Donaldson, 2009). Nos primeiros 

anos do NHS, o conceito de Qualidade, estava implícito e era assegurado pelas 

competências e pelo treino dos profissionais, as melhorias nos padrões dos cuida-

dos de saúde prestados desde a sua criação eram publicamente reconhecidas e 

reflectiam-se na equidade do acesso e da prestação. À época a Qualidade era vista 

de uma forma paternalista e os pacientes/utentes como intervenientes passivos no 

processo de cuidados. No final dos anos 60 e nos anos 70, produziram-se impor-

tantes alterações na forma como se começou a pensar a Qualidade, a partir dos tra-

balhos de Donabedian (1996) e da sua tríade da Qualidade (estrutura, processo e 

resultados). Ao longo dos anos seguintes surgiram em todos os países desenvolvi-

dos, abordagens por parte dos investigadores em saúde e das universidades acerca 

da Qualidade em Saúde, nas suas diversas componentes e definições, «quality of 

health services», «quality assessment», «quality assurance», «quality control», mas 

quase sempre difíceis de levar à prática (Vuori, 1982). 

A definição de Governação Clínica caracterizada em 1998, no documento «A 

First Class Serviçe – Quality in the new NHS» (Department of Health, NHS, 1997) 

como «um quadro através do qual as organizações prestadoras de cuidados de 

saúde são responsáveis pela melhoria contínua da Qualidade dos seus serviços e 
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pela garantia de elevados padrões de cuidados, criando um ambiente que estimule a 

excelência dos cuidados clínicos», introduz para além de uma dimensão organiza-

cional, o conceito de «accountability» (responsabilização, prestação de contas). Os 

princípios fundamentais da governação clínica aí explicitados são, Figura 1: a clara 

definição da responsabilidade pela qualidade dos cuidados clínicos; a existência de 

um programa de melhoria da qualidade (auditorias clínicas, BEM, Normas de Orien-

tação clínicas, planeamento e desenvolvimento dos recursos humanos); planos de 

educação e treino; gestão do risco e programas integrados de identificação e correc-

ção do mau desempenho (Starey, 1999). 

 

 

Figura 1 – Elementos da Governação Clínica 

 

 

 

Fonte: Nigel Starey (1999). 

 

 

 

4. Governação Clínica nos ACES, 

presente e futuro 

Como vimos anteriormente a reforma dos cuidados de saúde primários em curso, 

resulta por um lado da reorganização de uma rede de pequenas unidades, descen-

tralizadas, multiprofissionais, de estrutura permanente, organizadas para assegurar 

a prestação de cuidados à pessoa e à família, e para assegurar intervenções na 

comunidade, e por outro lado da concentração de meios e de recursos escassos, 
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através da criação dos Agrupamentos de Centros de Saúde, quer para fins de ges-

tão organizacional, quer para harmonização e liderança técnico-científica, quer para 

apoio ao funcionamento das unidades. O relatório do Grupo Consultivo para a 

Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, SNS – Proximidade com Qualidade, 

aponta como uma característica para o estabelecimento da marca SNS – proximi-

dade com qualidade a «Melhoria contínua da qualidade através de hierarquias técni-

cas e da governação clínica», realçando o papel determinante da Governação Clí-

nica na implementação dos Agrupamentos dos Centros de Saúde e na Gestão da 

Mudança. 

É neste contexto que surgiu em Dezembro de 2008, por decisão do Conselho 

Directivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e vale do Tejo, I.P., um 

projecto de dinamização dos Conselhos Clínicos dos ACES (Projecto DiCCA), em 

colaboração com a MCSP. A finalidade deste projecto é desenvolver uma cultura de 

governação clínica e de saúde nos CSP, harmonizando a linguagem, a visão, os 

procedimentos e os instrumentos de trabalho, estando a neste momento a decorrer 

projectos semelhantes nas outras regiões de saúde. Do trabalho já realizado pelo 

Grupo Dinamizador dos Conselhos Clínicos dos ACES (Projecto DiCCA), salienta-se 

a construção de um Manual de Governação Clínica e de Saúde em Cuidados de 

Saúde Primários, através do modelo de criação de uma enciclopédia interativa online 

e livre, «Wiki», elaborada por várias pessoas (http://www.healthaction21.eu/node/94). Do 

trabalho já realizado sublinha-se a proposta de definição de governação clínica e de 

saúde, publicada na Revista da Missão para os Cuidados de Saúde Primários de 

Junho 2009, «A governação clínica e de saúde é um processo complexo não sus-

ceptível de ser resumido numa simples definição, embora possa tentar-se aproxima-

ções como, por exemplo: Sistema de conhecimentos, atitudes e práticas de pilota-

gem clínica individual, de equipas e de serviços de cuidados de saúde primários, 

visando obter resultados em termos de efectividade com equidade (ganhos em 

saúde) para as pessoas, famílias e comunidades de uma área geográfica definida, 

com o envolvimento empenhado de todos (profissionais, utentes e parceiros da 

comunidade), através da melhoria contínua da qualidade dos processos assisten-

ciais e de intervenção em saúde.» (Ramos, 2009) 

O caminho para o desenvolvimento da governação clínica nos Centros de Saúde 

portugueses ainda agora começou, agora que estão criados os Agrupamentos dos 

Centros de Saúde e constituídos os Conselhos Clínicos, é possível fazer com que a 

governação clínica e de saúde (Dodgson, Lee, Drager, 2002) possam dar passos 

elementares e seguros. Os Conselhos Clínicos têm na sua mão a oportunidade para 

ultrapassar a gestão burocrática e centralizada, que muitas vezes desperdiça a fina-

lidade dos objectivos a atingir, mostrando pouca consideração pelas pessoas e igno-

rando os métodos e os instrumentos da Qualidade. De acordo com Ramos V. (2009) 
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«A boa governação clínica e de saúde baseia-se numa abordagem descentralizada 

multinível, com autonomia na linha da frente, estimulando o brio, a criatividade e o 

envolvimento entusiástico de todos. Os seus princípios, estratégias e práticas devem 

estar presentes em todos os pontos da organização. Esta abordagem descentrali-

zada e participativa envolve e inspira os profissionais e as equipas e, como conse-

quência, influencia os processos e os resultados do conjunto. Cabe aos conselhos 

clínicos liderar este processo, o qual exige envolver e implicar cada profissional, 

cada equipa, cada unidade, todas as unidades, e dedicar uma atenção especial às 

formas de interligação e à cooperação entre as diversas unidades.» 
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