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RESUMO 

 As assimetrias verificadas no país, em particular na área da saúde, levam à existência 

de locais com diminutos recursos, exemplificado pelo caso dos médicos de Anatomia Pato-

lógica (AP) em locais interiores do país, como no Centro Hospitalar Universitário Cova da 

Beira (CHUCB), levando ao aparecimento e disseminação da telepatologia. Esta metodologia 

permite a digitalização de lâminas de AP obtendo ficheiros digitais que são usados para a 

realização de diagnóstico anátomo-patológico. Permite ainda a emissão de segunda opinião, 

redução de tempo de resposta, aumento do controlo de qualidade e redução de custos, apesar 

de associada a custos com implementação e manutenção. 

 A parceria entre o Ipatimup e o CHUCB é dessa técnica exemplo, tendo esta disser-

tação procurado analisar as implicações da sua implementação, fazendo um estudo observa-

cional, analítico e retrospetivo sobre gastos, através do uso de três grupos distintos: um pri-

meiro antes da implementação da telepatologia, um segundo após esta implementação e um 

terceiro hipotético à existência de médicos patologistas no CHUCB. 

Os resultados obtidos demonstram uma diminuição do tempo de resposta observado 

em 7 dias (p<0,001). Quando analisados os gastos envolvidos na prática de diagnóstico aná-

tomo-patológico, a telepatologia revelou-se aquela que apresentava menores custos. Quando 

comparada ao método utilizado antes da sua implementação, apesar de não existir diferenças 

estatísticas (p=0,080), observa-se uma diminuição de custos anuais totais (260 883,87€ vs. 232 

156,94€). No entanto apresenta resultados significativos quando comparada à hipótese da 

existência de médicos patologistas no CHUCB, de acordo com a Rede de Referenciação 

Hospitalar Anatomia Patológica (p<0,001) e de acordo com a realidade observada no 

CHUCB (p=0,021). 

 Pode-se assim concluir que esta nova forma de realizar diagnóstico é benéfica, pois 

leva a uma melhoria do tempo de resposta, permitindo uma abordagem mais eficaz perante 

o paciente, e envolve menores gastos quando comparada com outras alternativas tradicionais 

de diagnóstico anátomo-patológico. 

 

Palavras-chave: Telepatologia, Custos da telepatologia, Implementação da telepatologia, 

Validação da telepatologia. 
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ABSTRACT 

The asymmetries that occur in our country, especially in the health area, lead to the 

existence of  places with very limited resources, such as the existence of  Pathologists in inte-

rior areas of  the country, such as the Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira 

(CHUCB), leading to the appearance and spread of  telepathology. This methodology allows 

the digitization of  slides of  tissue samples obtaining digital files that are used for diagnosis. 

It also allows asking for a second opinion, reduction of  response time, increase quality con-

trol and cost reduction, despite the existence of  implementation and maintenance costs. 

The partnership between Ipatimup and CHUCB is an example of  this, and this thesis 

sought to analyze the implications of  its implementation, making an observational, analytical 

and retrospective study of  costs with three distinct groups: one before and one after the 

implementation of  telepathology, and a third placing the hypothesis of  the existence of  med-

ical pathologists in CHUCB. 

The results obtained demonstrate a decrease in response time in 7 days (p<0.001). 

When analyzing the costs involved in the practice of  anatomic-pathological diagnosis, 

telepathology proved to be the one with the lowest costs. When compared to the method 

used prior to its implementation, although there are no statistical differences (p=0.080), there 

is a decrease in total annual costs (260 883.87€ vs. 232 156.94€). However, it has significant 

lower costs when compared with the hypothesis of  the existence of  pathological physicians 

in CHUCB, according to the Hospital Referral Network Anatomic Pathology (p<0.001) and 

according to the reality observed in CHUCB (p=0.021)  

It can be concluded that this new way of  performing diagnosis is beneficial, since it 

leads to an improvement in response time, which allows a more effective approach to the 

patient, and involves lower expenses when compared with other alternatives of  anatomic-

pathological diagnosis. 

 

Key words: Telepathology, Telepathology costs, Telepathology implementation, Telepathol-

ogy validation. 
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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito do projeto de dissertação do Mestrado em Gestão e Economia de Servi-

ços de Saúde (MGESS) escolheu-se para investigação e desenvolvimento a temática telepa-

tologia, fazendo uma abordagem económico-financeira, na tentativa de determinar se é uma 

alternativa vantajosa ou se, pelo contrário, é uma alternativa que deve ser usada apenas como 

recurso na falta de melhores opções. 

A telepatologia, também designada de patologia digital (PD), na Anatomia Patológica 

(AP) é uma área que se tem expandido ao longo dos últimos anos, tendo cada vez mais 

importância no diagnóstico, investigação e ensino. Esta área, transversal a todas as outras já 

existentes, tomou de tal forma relevância, que já é reconhecida pela Direção Geral da Saúde 

(DGS). Pode ser executada por médicos patologistas e por técnicos de anatomia patológica, 

entre outros, seguindo um sistema de gestão de qualidade devidamente certificado. Atual-

mente a telepatologia tem contribuído para a execução de diagnóstico à distância, redução 

de tempo de resposta, aumento do controlo de qualidade e redução de custos. Bem estabe-

lecida na europa, havendo regularidade de congressos, cursos e outros eventos relacionados. 

A motivação do presente estudo prende-se com o facto de eu enquanto técnico de 

Anatomia Patológica desempenhar funções de telepatologia, pois adquiri formação e com-

petências técnicas para colocar esta em atividade no meu local de trabalho (Laboratório de 

Anatomia Patológica do Ipatimup Diagnósticos), após a disponibilização de meios necessá-

rios para o exercício da mesma.  

Sendo esta nova metodologia uma tendência a nível mundial, é importante abordar 

esta temática de forma a apresentar todas as suas necessidades para a sua atividade. Para tal, 

tem-se em consideração o caso concreto do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira 

(CHUCB) que trabalha em conjunto com o Instituto de Patologia e Imunologia da Univer-

sidade do Porto (Ipatimup) e com a empresa intermediária ZMWAY, desde 2013 na vertente 

da telepatologia. Este método começou a ser realizado pelo CHUCB em parceria com o 

Ipatimup Diagnósticos, por necessidade do CHUCB, que não contava com a presença física 

de médicos patologistas. 

Até à data foram já realizados diversos trabalhos relacionados com validações, bene-

fícios e limitações da telepatologia, havendo, contudo, pouca evidência científica no que diz 

respeito a análises comparativas de gastos necessários. Assim, o presente estudo tem como 
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objetivo efetuar uma análise comparativa de gastos da utilização da telepatologia face ao mé-

todo anteriormente utilizado pelo CHUCB, através do diagnóstico no exterior, e a possibili-

dade de utilização do método tradicional, em que existiria a presença física de médicos pato-

logista no centro hospitalar em questão.  

A fim de atingir o objetivo proposto, serão avaliados os custos que estavam envolvi-

dos no método de diagnóstico no exterior, anteriormente utilizado pelo CHUCB, os custos 

que estão envolvidos na realização da telepatologia ao longo dos últimos anos e feita uma 

comparação com os valores que estão estabelecidos na Rede de Referenciação Hospitalar de 

Anatomia Patológica (RRHAP), no que diz respeito ao número de médicos patologista e 

técnicos de AP, estabelecidos para um hospital da dimensão do CHUCB.  

No final, espera-se ser possível determinar, de acordo com dados da RRHAP refe-

rentes ao CHUCB e considerando a realidade deste mesmo centro hospitalar, quais as neces-

sidades de pessoal, equipamentos e infraestrutura necessárias com o modelo tradicional para 

se equiparar à telepatologia, de modo a estimar custos 

No que diz respeito à estruturação, o projeto de dissertação encontra-se estruturado 

em: Síntese da literatura, onde se fará uma introdução e exposição da temática em questão; 

Metodologia, onde se aborda os procedimentos utlizados e quais os dados recolhidos e con-

siderados pertinentes durante a investigação em causa; Discussão dos resultados; Conclusão 

e Perspetivas futuras, onde se aborda os principais achados e o que poderá ainda ser realizado 

de futuro. 
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2. SÍNTESE DA LITERATURA 

2.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

A realidade presente em Portugal relativamente à disponibilidade de recursos na área 

da saúde não é das mais favoráveis, onde os constrangimentos associados à localização geo-

gráfica, à logística e à incapacidade de mobilização de recursos humanos diferenciados, leva 

a que prestadores de cuidados da saúde no interior do nosso país tenham uma dificuldade 

acrescentada de cobrir toda a população dessa área, da melhor forma possível. Entre as es-

pecialidades médicas, a Anatomia Patológica (AP) é uma das que apresenta maior dificuldade 

em prestar os seus serviços de forma adequada (George, 2015). Constatando a realidade atual 

e tendo um prestador que vivencia os achados anteriormente descritos, como o Centro Hos-

pitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB), foi possível, juntamente com o desenvolvi-

mento tecnológico e em parceria com o Ipatimup Diagnósticos, ultrapassar os condiciona-

lismos referidos e implementar a utilização da telepatologia, já introduzida há vários anos 

para o ensino, investigação e rotina assistencial em vários centros da Europa e América do 

Norte (Bernard et al., 2014; Williams, Bottoms, & Treanor, 2017). 

O CHUCB pertence ao distrito de Castelo Branco e dista aproximadamente 250 km 

do Ipatimup, localizado no distrito do Porto. Este centro hospitalar é constituído pelo Hos-

pital Pêro da Covilhã, inaugurado em 1908, e pelo Hospital do Fundão, inaugurado em 1955. 

Devido à degradação observada no primeiro, surge o CHUCB em 2000, fruto de uma gene-

rosa congregação de esforços, impulsionada pelos agentes da região, ao qual de integrou o 

Hospital do Fundão. Em 2005 através do decreto-lei nº. 93/2005, o CHUCB foi transfor-

mado em Entidade Pública Empresarial (EPE) (Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE, 

2018). 

O CHUCB, EPE tem por missão prestar cuidados de saúde, com eficiência, quali-

dade, em tempo útil e a custos socialmente comportáveis à sua população. Pretende também 

desenvolver e participar no ensino de alta responsabilidade pré e pós-graduado. O serviço de 

AP do CHUCB entrou em funcionamento em 2001 e assume a mesma postura perante o 

doente, através do diagnóstico anátomo-patológico. Este serviço iniciou a implementação de 

um Sistema de Qualidade, e foi certificado pela Associação Portuguesa de Certificação, em 

2006, pela norma ISSO 9001 (Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE, 2018). 
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O Ipatimup é uma associação privada sem fins lucrativos de utilidade pública, fun-

dada em 1989. A Anatomia Patológica encontra-se inserida no Ipatimup Diagnósticos, que 

tem como missão, a prestação de serviços de excelência, a fim de promover a melhoria da 

qualidade de vida da população, realizando diagnósticos corretos. Serve como centro de re-

ferência na prestação de serviços, consultadoria e formação de profissionais. Possui Acredi-

tação pelo Colégio Americano de Patologistas (CAP) e um Sistema de Gestão certificado 

com a NP EN ISSO 9001:2008 (Ipatimup, 2018). 

Dados fornecidos pela Rede de Referenciação Hospitalar de Anatomia Patológica 

(RRHAP), serão fundamentais para o desenvolvimento do projeto. Esta rede de referencia-

ção, é um sistema integrado e hierarquizado de laboratórios de AP, com sede hospitalar, que 

visa satisfazer as necessidades de assistência hospitalar no diagnóstico, de formação, de in-

vestigação, de colaboração interdisciplinar e de garantia de qualidade no âmbito da especiali-

dade de AP (Costa et al., 2003). 

De acordo com a RRHAP, o CHUCB é classificado como serviço de tipo II (valor 

anual igual ou superior a 70 000 pontos de diagnóstico (PtDiag), 5 ou mais médicos patolo-

gistas e 8/10 ou mais técnicos de AP, referente a uma proporção de 1:1,5/2, a 40 horas por 

semana), correspondendo ao nível intermédio de cuidados, com capacidade para diagnosticar 

não apenas as patologias mais comuns, mas também as menos prevalentes (Brito et al., 2016). 

Informação mais detalhada pode ser consulta no Anexo I - Tipologia dos serviços de Ana-

tomia Patológica na Rede de Referenciação e Anexo II - Normas para quantificação do tra-

balho desenvolvido nos Serviços de Anatomia Patológica. 

 

2.2. TELEPATOLOGIA 

 A telepatologia, também designada por patologia digital (PD), começou por ser abor-

dada no final dos anos 60, quando se instalou um microscópio acoplado a uma televisão que 

permitiu a comunicação por vídeo em tempo-real, entre o Hospital Geral de Massachusetts 

e a Estação Médica do Aeroporto Logan em Boston, Massachusets (Farahani & Pantanowitz, 

2015). Desde aí, tem existido uma grande evolução da tecnologia da telepatologia, como 

pode ser observado com maior detalhe na tabela 1.  
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Tabela 1 – Marcos históricos da telepatologia 

 

 É a prática de AP à distância, referenciado já em 1986 por Weinstein, “pai da telepa-

tologia” (Nishat, et al., 2017) , após a obtenção de imagens digitais através da digitalização de 

lâminas preparadas no laboratório de Anatomia Patológica (Farahani & Pantanowitz, 2015; 

Vyas et al., 2016; Snead et al., 2016; Sahin, 2018). 

Data Marcos históricos 

1968 
Partilha de imagens de esfregaços sanguíneos, enviadas por vídeo, entre o Hos-

pital Geral e a Estação Médica do Aeroporto Logan, Massachusets (Boston) 

1980 Divulgação da telepatologia em escala comercial 

1986 
Primeiro sistema vídeo robotizado de telepatologia e primeira patente para apli-

cação de telepatologia 

1989 Programa de telepatologia para serviços com técnicas de criotomia, na Noruega 

1990 Publicação da experiência da telepatologia com mais de 2200 casos hospitalares 

1994 Hardware para um sistema de telepatologia completo 

1995 Início de serviços com consulta de imagens digitais no IPFA 

2000 DTL disponível no mercado 

2001 Telepatologia dinâmica no Programa de Telemedicina do exército dos EUA 

2005 DTL substitui a telepatologia dinâmica no exército dos EUA 

2009 FDA aprova o uso da telepatologia para diagnóstico primário 

2011 Digitalizadores dinâmicos para DTL e sistemas de análise de imagem 

2013 Diretrizes para a telepatologia desenvolvida pelo RCP 

2014 
Adaptação clínica das diretrizes para a telepatologia pela AAT e publicação de 

diretrizes pela ACP para uso da DTL 

Legenda: AAT, Associação Americana de Telepatologia; ACP, Associação Canadiana de Patologistas; DTL, 

Digitalização da totalidade da lâmina; EUA, Estados Unidos da América; FDA, Food and Drug Administration; 

IPFA, Instituto de Patologia das Forças Armadas; RCP, Royal College of  Pathologists (Adaptado de Farahani & 

Pantanowitz, 2015) 
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 Com a evolução tecnológica, a transmissão de imagens digitais usando métodos de 

comunicação permitiu a emissão de uma segunda opinião e/ou assistência diagnóstica por 

médicos patologistas em áreas geográficas distintas (Farahani & Pantanowitz, 2015; Gohari, 

2016; Ghosh, Brown, & Fontelo, 2018). Este método oferece melhorias significativas no 

fluxo de trabalho dos laboratórios de AP, na utilização de recursos e na precisão e eficiência 

interpretativa (Ho et al., 2014; Vodovnik, 2015; Griffin & Treanor, 2017; Baidoshvili et al., 

2018). 

 Esta técnica é considerada um ato médico da responsabilidade do médico anatomo-

patologista, onde o técnico de AP desempenha também um papel importante, havendo uma 

supervisão direta ou indireta por um médico (George, 2015). 

 

2.3. VALIDAÇÃO DA TELEPATOLOGIA 

 Todo o sistema de telepatologia carece de uma validação médica e revalidação 

aquando da alteração das condições iniciais, com registo documental da metodologia utili-

zada, resultados e aprovação final para fim de diagnóstico, após análise comparativa de resul-

tados (Bernard et al., 2014; Luíza et al., 2018). Este processo é crucial para garantir um di-

agnóstico fidedigno ao obtido pelo método convencional de visualização ao microscópio 

ótico (Pantanowitz et al., 2013). 

 Para validação e respetiva realização da PD é necessário algum equipamento especí-

fico, entre os quais, câmara de vídeo de alta definição (HD) com ligação em tempo real, 

sistema de tecnologias de informação, documentação fotográfica, digitalizador de lâminas 

e/ou microscópio robotizado com ampliação ótica de 40x (George, 2015; Lee et al., 2017). 

 Os digitalizadores de lâminas são o componente principal quando se fala se PD, es-

tando  estes relacionados com três métodos de telepatologia: (a) Estático, o mais simples de 

todos onde apenas se transmite as imagens selecionadas pelo médico patologista; (b) Dinâ-

mico, maioritariamente usado para comunicações em tempo real; (c) Digitalização da totali-

dade da lâmina, que simula um microscópio convencional com digitalização da lâmina 

(Nishat et al., 2017). As características de cada, encontram-se em maior detalhe na tabela 2. 
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Tabela 2 - Comparação dos diferentes métodos de telepatologia 

Características de 

cada método 
Estático Dinâmico DTL 

Sistema de imagem Estático Ao vivo Estático 

Controlo remoto Não Sim Sim 

Imagens por caso Limitado Ilimitado Ilimitado 

Tamanho ficheiros Reduzido Elevado Elevado 

Custo Baixo Alto Alto 

Legenda: DTL, Digitalização da totalidade da lâmina (Adaptado de Farahani & Pantanowitz, 2015)  

 

 Todo o hardware e software utilizado tem alguns requisitos mínimos relacionados com 

a resolução da imagem, havendo necessidade de um monitor 4K ou ultraHD com dimensão 

mínima de 26’’, processador mínimo intel i5-3470, iluminação de alta intensidade a LED, 

integrabilidade com software de Gestão de Laboratório (LIMS), ligação à rede, capacidade de 

digitalização, compatibilidade com formatos de imagem standard, servidor de armazenamento 

dos ficheiros gerados e sistema de backup de dados (Pantanowitz et al., 2013; George, 2015; 

Vodovnik 2015). 

 A necessidade de equipamentos específicos, assim como softwares para a validação e 

implementação da telepatologia, exige um elevado investimento inicial, que a longo prazo, 

traduz-se em benefícios financeiros e de qualidade de diagnóstico (Vodovnik 2015; Griffin 

& Treanor, 2017; Baidoshvili et al., 2018). 

 Todos os intervenientes na realização da telepatologia devem participar na sua vali-

dação e receber formação específica para a sua utilização, tendo em consideração que todo 

o processo deve ser monitorizado através de auditorias internas e externas, com vista a uma 

melhoria contínua (George, 2015). 

 Vários laboratórios de diferentes locais criaram guias práticos para validação e uso 

clínico desta tecnologia (Pantanowitz et al., 2013). Por exemplo, no Canadá, apesar da telepa-

tologia não ser usada correntemente na prática laboratorial, foi desenvolvido pela Associação 
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Canadiana de Patologistas (ACP), constituída por médicos patologistas, técnicos e adminis-

trativos da saúde, um guia prático, com base em literatura médica e experiência clínica, sobre 

normas de implementação e uso desta tecnologia (Bernard et al., 2014). 

 Em 2013, nos Estados Unidos da América (EUA), o Colégio Americano de Patolo-

gistas (CAP), criou diretrizes para monitorização do bom funcionamento de equipamentos 

de digitalização de lâminas, utilizados para a realização de diagnóstico primário, através da 

PD (Lee et al., 2017; Tabata et al., 2017; Fraggetta et al., 2018). No mesmo ano, o Royal College 

of  Pathologists (RCP), criou diretrizes para a execução da telepatologia (Farahani & 

Pantanowitz, 2015). 

 Antes do reconhecimento do CAP, já em 2009 a Food and Drug Administration (FDA), 

aprovou os sistemas de telepatologia, como equipamentos médicos para diagnóstico primário 

(Farahani & Pantanowitz, 2015; Griffin & Treanor, 2017; Luíza et al., 2018). 

 O CAP e a Associação de Patologia Digital (APD) além de terem publicado detalha-

das diretrizes para validação da telepatologia, também publicaram estudos, com o desenho, 

de como deve ser executada essa validação e implementação (Griffin & Treanor, 2017). Em 

Portugal além do reconhecimento e validação por parte da DGS, estas diretrizes do CAP são 

tidas em consideração para validação da metodologia. 

 

2.4. APLICABILIDADE DA TELEPATOLOGIA 

 Após toda a validação, a telepatologia pode ter aplicabilidade em diversos aspetos 

médicos, não só na área de ensino e investigação, como já referido, mas também em diferen-

tes aspetos como o diagnóstico primário, a segunda opinião, a digitalização da totalidade da 

lâmina, a análise de imagem, o armazenamento de casos, e por fim, mas assumindo também 

elevada importância, a comunicação. 

2.4.1. DIAGNÓSTICO PRIMÁRIO 

 O diagnóstico primário através da telepatologia é onde esta nova área pode ter um 

maior impacto no que diz respeito à melhoria dos cuidados de saúde com benefício para o 

paciente, pois está associado a uma maior facilidade de rápido diagnóstico, com bom custo-

efetividade (Ho et al., 2014; Farahani & Pantanowitz, 2015; Siegel et al., 2017). 
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 Estudos sobre custo-efetividade demonstram que existe, como já referido, a necessi-

dade de um investimento inicial considerável, na ordem dos £1,4 milhões, para além de custos 

contínuos anuais na ordem dos £250 000. Estes custos devem ser justificados de acordo com 

os benefícios adquiridos em termos de qualidade, produtividade e eficácia de tratamento 

(Griffin & Treanor, 2017). Ho et al. (2014), demonstraram que num período de cinco anos 

após a implementação da PD, para um departamento que produz 219 000 casos por ano, o 

custo-benefício atingiu um valor a rondar os $18 milhões, revelando assim, um ganho efetivo 

e uma recuperação total do investimento inicial efetuado (Ho et al., 2014). 

 Apesar de enorme utilidade que tem o uso da PD, existe ainda alguma dificuldade de 

manusear múltiplos casos em simultâneo, podendo ser necessário recorrer à lâmina física 

para rever um caso, devido a erros da tecnologia, sejam eles a nível de hardware ou software 

(Farahani & Pantanowitz, 2015). Devido à sua dimensão, a visualização de algumas bactérias 

pode ser difícil, onde a qualidade de imagem tem de ser melhorada de forma a permitir a 

fácil identificação destes microrganismos (Snead et al., 2016). 

 Para quem pretende usar a PD para diagnóstico primário, há ainda que ter em conta 

alguns custos relacionados com a manutenção do sistema informático e com as licenças ne-

cessárias para o uso dos softwares (Farahani & Pantanowitz, 2015). 

 Apesar de todas as mais valias associadas à telepatologia, existem ainda alguns médi-

cos patologistas que se mostram céticos e relutantes quanto ao uso da mesma (Farahani & 

Pantanowitz, 2015; Baidoshvili et al., 2018). Seja por motivos de softwares utilizados, eficiência 

da rede de internet, e, principalmente, a elevada confiança em usar o microscópio convenci-

onal (Griffin & Treanor, 2017). Mudar a opinião destes utilizadores é um desafio a superar, 

para uma maior e facilitada disseminação da PD na prática laboratorial de diagnóstico pri-

mário (Farahani & Pantanowitz, 2015; Baidoshvili et al., 2018). 

2.4.2. SEGUNDA OPINIÃO 

 A emissão de uma segunda opinião através da PD permite facilitar o acesso a opiniões 

de médicos patologistas experientes, conseguindo igualmente ganhos a nível económico face 

ao uso tradicional dos serviços de correio(Siegel et al., 2017; Baidoshvili et al., 2018; Luíza et 

al., 2018). Além do mais, existe uma melhoria significativa do tempo de resposta, o que, além 

de tornar o diagnóstico mais célere, minimiza o problema de perda ou dano do material 

original e facilita a colaboração virtual através de teleconferência (Farahani & Pantanowitz, 

2015; Snead et al., 2016; Nishat et al., 2017). 
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 Alguns problemas encontrados aquando da realização da segunda opinião estão tam-

bém relacionados com a dificuldade de manusear diferentes casos em simultâneo e a possi-

bilidade de falhas técnicas e má qualidade de imagem em casos com artefactos podem pre-

judicar esta prática. (Farahani & Pantanowitz, 2015). 

2.4.3. DIGITALIZAÇÃO DA TOTALIDADE DA LÂMINA 

 A digitalização da totalidade da lâmina é uma das maiores vantagens associadas à 

telepatologia, oferecendo diversas plataformas que ajudam na rotina de um laboratório de 

AP (Farris et al., 2017; Griffin & Treanor, 2017). Permite uma maior ergonomia aquando da 

visualização dos casos e maior campo de visão do que um microscópio convencional 

(Vodovnik, 2015; Baidoshvili et al., 2018; Luíza et al., 2018). 

 Através de um digitalizador adequado ao efeito, permite ao médico patologista não 

só fazer o diagnóstico em qualquer parte do mundo, como também visualizar o caso em 

questão com toda a qualidade desejável e com todas as ferramentas que tem ao seu dispor 

quando usa um microscópio convencional, para além de algumas ferramentas extra. (Sahin, 

2018). Tudo isto oferecido pela DTL, permite a qualquer médico patologista, recorrer a uma 

segunda opinião de um colega de profissão, com uma diminuição significativa do tempo de 

resposta, como citado anteriormente (Gohari, 2016; Snead et al., 2016; Vyas et al., 2016). 

 A utilização da DTL permite um melhor acompanhamento do paciente que, mesmo 

estando referenciado ao hospital da sua área de residência, necessite de realizar exames diag-

nósticos num outro hospital. A facilidade de transmissão dos ficheiros digitais permite um 

fácil acesso de todos os médicos patologistas aos achados patológicos do paciente (Griffin 

& Treanor, 2017; Baidoshvili et al., 2018). 

 A DTL é já utilizada na prática diária de diagnóstico patológico em alguns locais, 

como é o caso de países europeus e dos EUA, que realizaram a validação do procedimento 

(Lee et al., 2017; Tabata et al., 2017; Fraggetta et al.,2018). O Departamento de Patologia do 

Hospital Cannizzaro em Catania, Itália, é um bom exemplo de local que usa a DTL desde 

2015 para diagnóstico primário na sua rotina laboratorial (Fraggetta et al., 2018). No que diz 

respeito a países asiáticos, como o Japão, estudos têm sido realizados de forma a validar e 

implementar este mesmo procedimento na rotina laboratorial (Tabata et al., 2017). Em Por-

tugal pode-se ter em consideração o uso desta metodologia desde logo por parte dois locais 

que fazem parte do presente trabalho. Outros locais também utilizam a metodologia, não 

havendo, no entanto, evidência científica. 
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 Algumas limitações menores que podem ser facilmente ultrapassadas, num curto 

prazo de tempo, estão associadas às objetivas fabricadas e usadas atualmente nos digitaliza-

dores, que podem ser melhoradas de forma a ser possível obter uma maior qualidade de 

imagem obtida aquando da DTL. Esta melhoria permitiria manter uma maior definição de 

todas as características morfológicas dos componentes celulares (Vyas et al., 2016). 

2.4.4. ANÁLISE DE IMAGENS 

 Métodos de diagnóstico através de softwares de análise de imagens digitais permitem 

ultrapassar e melhorar processos que, até a data, se revelaram morosos e de elevada comple-

xidade (Chordia et al., 2016; Farris et al., 2017). Facilitam a realização de medidas quantitativas 

e diminuem a variação de resultados entre observadores, pois estes são obtidos com base em 

algoritmos informáticos testados e validados (Riber-hansen et al., 2012). A cor é a caracterís-

tica mais importante neste tipo de procedimento, pois é através da intensidade e contraste 

desta que se padroniza os algoritmos e cria-se softwares, como o “ImageJ” (Shu et al., 2016; 

Griffin & Treanor, 2017). 

 Benefícios da análise de imagem automática associam-se a reprodutibilidade de re-

sultados, relacionados com achados clínicos, e melhoria dos cuidados de saúde dos pacientes 

(Riber-Hansen et al., 2012). 

 Um exemplo claro de aplicabilidade desta metodologia é a análise de imagem de casos 

de pacientes com cancro da mama, onde informaticamente consegue-se classificar os tumo-

res, identificando diferentes características e manifestações dos mesmos, associando os acha-

dos patológicos a diferentes terapêuticas (Gandomkar, Brennan, & Thoms, 2017; Roxanis et 

al., 2018). A possibilidade de quantificação automática de casos de cancro da mama através 

da análise de imagem da telepatologia, aprovada pela FDA (Griffin & Treanor, 2017), tem 

grande impacto no que diz respeito à automatização e estandardização de processos, que até 

à data se revelaram complexos e com grande ocupação do tempo do médico patologista 

(Roxanis et al., 2018). 

 Além do cancro da mama, outras neoplasias podem beneficiar da utilização de um 

software de análise de imagens digitais, como por exemplo, o cancro colorretal. O software “e-

Pathologist” é um sistema que permite detetar tecidos sugestivos de malignidade, fazendo a 

distinção de diferentes áreas e classificando as mesmas como entidades individuais. Este pro-

grama é aplicado em ficheiros digitais obtidos após a digitalização de lâminas de AP, onde, 

após toda a análise realizada, atribui diferentes classificações: suspeito de carcinoma, suspeito 
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de adenoma, sem malignidade ou sem classificação atribuída. Após esta triagem, o médico 

patologista apenas revê os casos que achar necessário, de acordo com a classificação atribu-

ída, podendo ser necessário ou não solicitar mais métodos complementares de diagnóstico 

para resolver cada caso (Yoshida, et al., 2017). 

 A metodologia de análise de imagens digitais está de tal forma evoluída que não só é 

possível analisar diferentes imagens individualmente, como também analisar diferentes ima-

gens em simultâneo, permitindo assim fazer sobreposição das mesmas e identificar com 

maior precisão a localização das diferentes manifestações patológicas, promovendo assim 

uma maior quantidade de informação para cada caso em estudo (Blom et al., 2017). 

 Problemas associados a falta de foco das imagens digitais obtidas, devido a artefactos 

dos próprios tecidos ou artefactos causados pelo utilizador, terão de ser minimizados de 

forma a existir uma maior estandardização na qualidade da imagem digital. Principalmente 

quando se utiliza softwares de análise de imagem, que permitem classificar o tecido quanto 

à sua morfologia. Ultrapassar este problema significa reduzir a quantidade de casos dados 

como, “sem classificação atribuída” (Yoshida et al., 2017). 

2.4.5. ARMAZENAMENTO DE CASOS 

 O armazenamento de casos através da telepatologia está associado a uma redução de 

custos com espaços físicos, diminui o extravio de lâminas que são requisitadas para consultas 

no exterior, e facilita o acesso na revisão de casos previamente arquivados e diagnosticados, 

como complemento de diagnóstico para um paciente que tenha realizado mais exames mé-

dicos (Vyas et al., 2016; Lee et al., 2017; Luíza et al., 2018). Todos os benefícios citados estão 

associados a um grande contributo para melhor controlo de qualidade (Farahani & 

Pantanowitz, 2015; Griffin & Treanor, 2017; Tabata et al., 2017). 

 A capacidade de armazenamento é uma grande temática quando se fala de telepato-

logia, pois é necessário um servidor com elevada capacidade para conseguir ter todos os 

ficheiros digitais produzidos, e tudo isto acarreta custos de elevado custo (Chordia et al., 2016; 

Vyas et al., 2016; Baidoshvili et al., 2018; Helin et al., 2018). 

 O formato de armazenamento mais comummente utilizado, denomina-se de JPEG 

2000. Apesar de todas as suas vantagens, o mesmo necessita de otimização de forma a ser 

possível ter uma excelente qualidade de imagem digital obtida e ao mesmo tempo o ficheiro 

produzido ser suficientemente comprimido para ocupar menos espaço (Helin et al., 2018). 
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2.4.6. COMUNICAÇÃO 

 A implementação da telepatologia leva a uma melhor comunicação entre setores e 

consecutiva melhoria na coordenação de diferentes práticas médicas. Melhora o acompanha-

mento do paciente nas reuniões interdepartamentais médicas e a autonomia técnica durante 

a rotina laboratorial (Meyer & Paré, 2018). 

 A facilidade de realização da telepatologia entre diferentes países tem permitido o 

crescimento de novos laboratórios de AP por todo o mundo, sendo fácil a comunicação com 

especialistas de área, a partilha de conhecimento, melhorar a eficiência e custo-efetividade 

(Griffin & Treanor, 2017; Siegel et al., 2017; Baidoshvili et al., 2018). O uso da internet, 

juntamente com todos os softwares associados, é a melhor forma de partilha de informação, 

devido às suas características, universalidade, simplicidade e acessibilidade, (Farahani & 

Pantanowitz, 2015). No entanto, este meio de comunicação necessita de uma largura de 

banda rápida o suficiente para a realização de upstream, mínimo 15 Mbps, e downstream, mí-

nimo de 100 Mbps dos ficheiros digitais dos casos e visualização dos mesmos (George, 2015; 

Vodovnik, 2015). 

 Problemas relacionados com a comunicação através da internet, como por exemplo 

uma pior qualidade do serviço em localizações mais remotas, assim como preocupações 

relativas à segurança e privacidade, devem ser futuramente minimizados de forma a criar uma 

comunicação mundial o mais uniforme e simples possível, para além de garantidos todos os 

pressupostos que o sigílo clínico exige (Farahani & Pantanowitz, 2015). 

2.4.7. ENSINO 

 A telepatologia tem sido cada vez mais usada na educação, onde sistemas de DTL 

têm principal aplicação para este propósito. Consegue-se de forma mais eficaz, agrupar um 

maior número de formandos e criando debates de grupo, enriquecendo de forma significa-

tivas os conhecimentos de todos os participantes (Luíza et al., 2018). 

 Estudo recente, realizado por Rotimi, et al. (2017), explorou a DTL em conjunto com 

ligação Skype para envolver nove médicos patologistas especialistas e 33 internos de Anato-

mia Patológica, para formação médica e discussão de casos entre dois países distintos (Reino 

Unido e Nigéria). Este procedimento permite economizar custos e tempo, pois não existe 

necessidade de deslocação de todos os participantes (Rotimi et al., 2017; Baidoshvili et al., 

2018). É de salientar ainda que, deste estudo, 95,2% dos participantes classificaram como 
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fácil ou extremamente fácil a navegação no software de visualização das lâminas digitais, 

havendo apenas 4.8% que sentiram alguma dificuldade. Mais importante ainda, é de referir 

que 97.6% (41 em 42) dos participantes referiram que a telepatologia tem um enorme bene-

fício para a prática e ensino da Anatomia Patológica, desejando assim, no futuro, maior fre-

quência de sessões do mesmo género (Rotimi et al., 2017). 

 A telepatologia tem evoluído de tal forma que, nos dias de hoje, com um simples 

smartphone com câmara fotográfica é possível realizar-se diagnósticos anatomopatológicos 

(Ekong et al., 2017). Este é um método rápido que permite não só adquirir imagens digitais 

como também transferir as mesmas através de softwares de comunicação, como o caso do 

WhatsApp®. Assim a distância geográfica entre diferentes locais de diagnóstico pode ser mi-

nimizada. Para que esta metodologia seja usada rotineiramente para diagnóstico ou ensino é 

necessário uma validação, como abordada anteriormente de forma a assegurar a concordân-

cia entre diagnóstico pelo meio do smartphone versus diagnóstico tradicional por microscó-

pio (Sahin, 2018). 

2.4.8. INVESTIGAÇÃO 

 Pode-se dizer que ao longo da última década, a telepatologia, mais concretamente a 

DTL, tem sido usada recorrentemente no mundo da investigação (Snead et al., 2016; Luíza et 

al., 2018). Nos EUA a telepatologia é prática recorrente no desenvolvimento de trabalhos 

científicos (Lee et al., 2017). 

 Softwares de análise de imagens digitais, desenhados de raiz ou adaptáveis de softwa-

res já existentes são amplamente utilizados no apoio à investigação, permitindo rápidos e 

reprodutíveis resultados (Riber-Hansen et al., 2012). 

 A PD é uma mais valia, pois permite não só a comunicação e consecutiva colaboração 

de diferentes grupos de diversos locais, como também economizar gastos de reagentes e 

consumíveis (Nishat et al., 2017). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. DESENHO DO ESTUDO 

 O presente projeto baseou-se na realização de um estudo observacional, analítico e 

retrospetivo, com a recolha e comparação de dados antes e após a implementação da telepa-

tologia, assim como um estudo de hipótese para uma alternativa deste à telepatologia. Para 

demonstrar o desenho do estudo, no espaço temporal, pode-se observar o seguinte crono-

grama. 

 

 

Figura 1 - Desenho esquemático da metodologia da dissertação 

 

3.2. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 Para a realização do estudo em questão é importante a recolha de dados do CHUCB, 

relativos a gastos associados a edifícios, consumíveis, equipamentos e recursos humanos. 

Uma vez que, os gastos relacionados com o edifício são irrelevantes para o estudo, pois este 

seria o mesmo com ou sem a existência do laboratório de Anatomia Patológica do CHUCB, 

estes valores não serão tidos em consideração.  

 De forma a se efetuar uma melhor recolha de dados para a dissertação, esta pode ser 

dividida por três grupos distintos, correspondentes a três hipóteses diferentes de realização 

de diagnóstico anátomo-patológico. 
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 Grupo I - Laboratório Convencionado 

• Recolha de dados retrospetiva de 2008 a 2012 do CHUCB antes da imple-

mentação da telepatologia quando os exames eram enviados para o exterior 

(CEDAP e CERBA), com custos a ter em consideração para a atividade de 

diagnóstico AP, como os relativos a consumíveis, equipamentos e recursos 

humanos, recorrendo a dados fornecidos pelo departamento financeiro e 

base de dados do sistema informático do CHUCB. 

 

Grupo II - Telepatologia 

• Recolha de dados retrospetiva desde 2013 até 2017 do CHUCB após a im-

plementação da telepatologia, com custos a ter em consideração relativos a 

consumíveis, equipamentos e recursos humanos, recorrendo a dados forne-

cidos pelos departamentos financeiros do CHUCB e do Ipatimup e à base 

de dados do sistema informático do CHUCB. A parceria entre o 

CHUCB/ZMWAY/Ipatimup previu o pagamento mensal fixo para a reali-

zação do diagnóstico através da telepatologia, independentemente do nú-

mero total de exames, desde que abaixo de um teto anual máximo (6000€ 

nos 3 primeiros anos, 5400€ após). 

 

Grupo III - Hipótese de existência de médicos patologistas no CHUCB 

• Para este grupo foi feita uma estimativa de custos com base no definido na 

“Rede de Referenciação Hospitalar de Anatomia Patológica”, onde constam 

os valores relativos ao número de exames que cada médico patologista e téc-

nico podem fazer anualmente de acordo com a classificação atribuída pela 

rede ao CHUCB. Realizou-se ainda uma estimativa tendo em consideração a 

dimensão do CHUCB com base no número de exames anuais efetuados no 

centro hospitalar. Em ambos os casos, foram estimados os gastos anuais com 

pessoal, sendo ainda considerados gastos associados a consumíveis, tendo-

se utilizado como referência os valores gastos atualmente em consumíveis 

por parte do centro hospitalar, ou seja, o mesmo valor que é gasto em con-

sumíveis do grupo II. 
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Após a recolha de dados, efetuou-se uma análise comparativa entre os grupos I e II 

de forma a verificar qual a metodologia que engloba menores gastos considerando os valores 

associados a consumíveis, equipamentos e recursos humanos em ambos os grupos.  

Após esta primeira abordagem, efetuou-se também uma análise comparativa, tendo 

em consideração o grupo III, através da estimação de gastos associados à eventual possibili-

dade de existência de médicos patologistas no CHUCB. Neste caso serão estimados gastos 

com pessoal e consumíveis, e igualmente comparados os custos com os restantes grupos. 

 

3.3. RECOLHA DE DADOS 

 Para o grupo I e II foram recolhidos os seguintes dados: 

• Número de exames anuais: recorrendo à base de dados do software de gestão 

laboratorial (LIMS) do CHUCB de forma a ter valores quantificáveis da di-

mensão laboratorial; 

• Local de diagnóstico e seus custos: dados fornecidos pelo departamento fi-

nanceiro do CHUCB, permitindo assim obter os custos anuais protocolados 

para a realização do diagnostico anátomo-patológico, antes e após a imple-

mentação da telepatologia (Grupos I e II), onde estão englobados recursos 

humanos necessários, mas externos ao CHUCB; 

• Custos com recursos humanos: dados fornecidos pelo serviço de Recursos 

Humanos do CHUCB, de forma a ter valores anuais gastos com salários em 

recursos humanos pagos pelo centro hospitalar 

• Tempo médio de resposta em dias: com recurso à base de dados do LIMS 

do CHUCB, obtendo a duração entre o momento em que um caso dá en-

trada no laboratório de AP e o momento em que há emissão de relatório 

com diagnóstico anatomopatológico; 

• Custos com aquisição de equipamentos: dados fornecidos pelo departa-

mento financeiro do CHUCB, possibilitando saber quais os investimentos 

efetuados em equipamentos para a inicialização do funcionamento do labo-

ratório de AP e investimentos realizados ao longo dos anos; 
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• Custos com manutenção de equipamentos: dados fornecidos pelo departa-

mento financeiro do CHUCB e confirmados com a empresa externa 

(ZMWAY) que presta o serviço de manutenção de equipamentos, de forma 

a obter valores relativos a manutenções associadas aos equipamentos exis-

tentes no laboratório de AP; 

• Custos associados à aquisição do digitalizador de lâminas: dados fornecidos 

pelo departamento financeiro do CHUCB e confirmados com o fornecedor 

(ZMWAY) do equipamento em questão, permitindo obter o valor de inves-

timento inicial com a implementação da telepatologia; 

• Custos associados à manutenção do digitalizador de lâminas: dados forneci-

dos pelo departamento financeiro do CHUCB e confirmados com a empresa 

(ZMWAY) que presta o serviço de manutenção, obtendo os gastos afetos à 

manutenção do digitalizador para PD, ao longo dos anos; 

• Custos de formação de profissionais para telepatologia: dados fornecidos 

pela entidade formadora (ZMWAY), estimando-se os gastos realizados na 

formação dos profissionais para a prática da telepatologia; 

• Custos com servidor de armazenamento: dados fornecidos pelo departa-

mento financeiro do CHUCB e confirmados pela entidade (ZMWAY) res-

ponsável pela manutenção do servidor, para ser possível obter os custos ao 

longo dos anos com o armazenamento dos ficheiros digitais gerados; 

• Custos com aplicações informáticas: dados fornecidos pelo departamento 

financeiro do CHUCB e confirmados pela entidade (ZMWAY) responsável 

pelo fornecimento do software, de forma contabilizar os custos com o uso e 

manutenção da aplicação usada pelo CHUCB e pelo Ipatimup; 

 

Para o grupo III foram recolhidos os seguintes dados, com base na dimensão do 

CHUCB, recorrendo ao número de exames anuais realizados no centro hospitalar e ao nú-

mero de técnicos de AP pertencentes ao laboratório, e pelos dados referenciados na RHRAP 

de acordo com a tipologia hospitalar atribuída ao CHUCB: 
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• Número de médicos patologistas e seus salários: permitindo saber quantos 

recursos humanos médicos seriam necessários para a dimensão do CHUCB 

assim como os seus custos associados, com base no número de exames anuais 

efetuados de acordo com a base de dados do LIMS do CHUCB, número de 

técnicos de AP e seus salários, de acordo com dados dos departamentos de 

recursos humanos e financeiro do CHUCB e dados da RHRAP para a tipo-

logia do CHUCB; 

• Número de técnicos e seus salários: considerando o número de técnicos de 

AP existentes e seus salários, de acordo com dados dos departamentos de 

recursos humanos e financeiro do CHUCB, número de exames anuais efetu-

ados de acordo com a base de dados do LIMS do CHUCB, número de téc-

nicos de AP passíveis de existir de acordo com dados da RHRAP para a ti-

pologia do CHUCB; 

 

3.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Para efeitos de análise estatística, foi utilizado o programa SPSS® Statistics, versão 24 

(IBM corp. ®), tendo em consideração um valor de p de 0,05 a indicar significância estatística. 

Para variáveis contínuas são apresentados valores relativos a médias e desvio-padrão e para 

variáveis categóricas, frequências e percentagens. Para termos de comparação entre os dife-

rentes grupos analisados foram realizados testes t. Para a comparação entre os grupos I e II, 

foram realizados teste t de comparação de amostras independentes. Para a comparação com 

o estimado para a RRHAP e realidade do CHUCB foram feitos testes t de comparação de 

médias utilizando como valor comparativo o obtido na estimativa. 

 

3.5. APROVAÇÃO CIENTÍFICA E ÉTICA 

 O estudo realizado foi submetido e aprovado pelo Centro Hospitalar de Cova da 

Beira e pela sua Comissão de Ética, tendo aprovação para realização do estudo. 



 

20 

 

4. RESULTADOS 

 Após a recolha de dados retrospetiva, que foi proposta na metodologia para os gru-

pos I e II, obtiveram-se os resultados apresentados nas tabelas 3 e 4, respetivamente. 

Tabela 3 – Dados recolhidos respeitantes ao Grupo I – Laboratório convencionado 

Dados 2008 2009 2010 2011 2012 

Número exames 5722 6384 6870 6812 5132 

Local diag. (€) 260 119,23 205 997,70 243 961,92 218 562,18 188 930,98 

RH (€) 36 522,08 37 581,32 37 581,32 37 581,32 37 581,32 

Tempo resp. (dias) 15 16 17 16 16 

Legenda: Local diag. (€), Custos em euros, associados ao local de diagnóstico; RH (€), Custos em euros 

com recursos humanos pagos pelo CHUCB; Tempo resp. (dias), Tempo de resposta em dias; 

 

Tabela 4 – Dados recolhidos respeitantes ao Grupo II – Telepatologia  

Dados 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº exames 5102 5224 5551 5749 5745 

Local diag. (€) 162 000,00 162 000,00 162 000,00 156 600,00 183 936,00 

RH (€) 37 581,32 37 581,32 51 862,02 51 862,02 51 862,02 

Tempo resp. (dias) 10 9 8 8 10 

Digitalizador (€) 100.000
a
 NA NA NA NA 

Manut. digit. (€) 1300 1300 1300 1300 1300 

Formação (€) 1500 1500 1500 1500 1500 

Serv. armaz. (€) 6000 6000 6000 6000 6000 

Aplic. info. (€) 7500 7500 7500 7500 7500 

Legenda: Local diag. (€), Custos em euros, associados ao local de diagnóstico; RH (€), Custos em euros 

com recursos humanos pagos pelo CHUCB; Tempo resp. (dias), Tempo de resposta em dias; Digitalizador 

(€), Custo em euros, do digitalizador de lâminas SCN400 da Leica; Manut. digit. (€), Custos em euros, com 

manutenção do digitalizador de lâminas SCN400 da Leica; Formação (€), Custos em euros, associados à 
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formação dos profissionais que praticam telepatologia; Serv. armaz. (€), Custos em euros, com o servidor de 

armazenamento de ficheiros digitais; Aplic. info. (€), Custos em euros, com o uso de aplicações informáticas; 

NA, Não Aplicável. 

(a) Apesar do digitalizador de lâminas SCN400 da Leica ter um custo de 100.000€, este não representa um 

investimento inicial para o CHUCB, uma vez que foi adquirido com base num regime de contra consumo, 

estando este valor representado nos gastos associados ao local de diagnóstico. 

 

 Ao longo dos 10 anos estudados, pode-se observar que o número de exames sofreu 

uma ligeira descida entre 2011 e 2012, tendo começado a aumentar suavemente a partir de 

2013, aquando da implementação da telepatologia (Gráfico 1). Para o grupo I (laboratório 

convencionado) o valor médio de exames é de 6184, com um desvio padrão de 746, e para 

o grupo II (telepatologia), o valor médio de exames é de 5474, com um desvio padrão de 

298. Para esta variável não foram detetadas diferenças estatisticamente significativas antes e 

após a implementação da telepatologia (p=0,102). 

 

 

Gráfico 1 - Variação do número de exames anual 

 

 Para o grupo I (laboratório convencionado) o diagnóstico era realizado no Centro de 

Diagnóstico Anatomo-Patológico (CEDAP) e no laboratório especializado CERBA com um 

custo médio anual associado de 223 514,40€ e um desvio padrão de 28 659,15€. Para o grupo 

II, com a implementação da telepatologia, o diagnóstico passou a ser realizado no Ipatimup, 

com um custo médio anual associado de 165 307,20€ e um desvio padrão de 10 673,10€. 
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 Observando o gráfico 2 constata-se uma diminuição do valor anual pago desde 2010, 

valor este que se manteve constante após a implementação da telepatologia, sofrendo um 

ligeiro aumento no último ano (2017), fruto de um ajuste de contas efetuado, visto que o 

número de exames foi superior ao previamente previsto, com pagamento fixo também pre-

viamente acordado. Comparando os dois grupos, pode ser verificado diferenças estatistica-

mente significativas (p=0,008). 

 

 

Gráfico 2 - Variação dos custos associados ao local de diagnóstico 

 

 No que diz respeito aos gastos associados a recursos humanos, é observável no grá-

fico 3 que existiu um aumento do valor nos últimos três anos. É de considerar que para o 

grupo I (laboratório convencionado) apenas existiam 2 técnicos de AP pagos pelo CHUCB 

com um valor médio anual de 37 369,47€ e com desvio padrão de 473,71€, existindo, con-

tudo, outros gastos associados a recursos humanos estão englobados no valor pago ao local 

de diagnóstico CEDAP e CERBA. Para o grupo II (telepatologia) nos dois primeiros anos 

eram pagos dois técnicos de AP pelo CHUCB com uma subida para três técnicos de AP nos 

últimos três anos. Para os anos referentes ao uso da telepatologia, sabe-se que o serviço conta 

com quatro técnicos. No entanto o salário de alguns deles está englobado nos custos associ-

ados à parceria efetuada entre as três entidades (CHUCB, ZMWAY e Ipatimup) envolvidas 

na metodologia em vigor. Neste segundo grupo o salário médio pago pelo CHUCB foi de 

46 149,74€ com um desvio padrão de 7 821,86€. Fazendo uma análise estatística, verifica-se 

que não há diferenças estatisticamente significativas, entre os dois grupos (p=0,070). 
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Gráfico 3 – Variação dos salários anuais em recursos humanos, pagos pelo CHUCB 

 

 Uma das grandes vantagens associada à implementação da telepatologia, depara-se 

com o tempo de resposta, pois este teve uma melhoria significativa, como pode ser obser-

vado no gráfico 4. Para o grupo I (laboratório convencionado), o tempo médio de resposta 

era de 16 dias e para o grupo II (telepatologia) 9 dias, havendo assim, uma diminuição de 7 

dias, o que revela diferenças estatisticamente significativas após a implementação da telepa-

tologia (p<0,001). 

 

 

Gráfico 4 – Variação do tempo médio de resposta em dias 
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 Respetivamente aos custos associados aos equipamentos adquiridos, estes encon-

tram-se amortizados e foram efetuados aquando da abertura do laboratório de AP em 2001, 

totalizando um valor total de 377 379,70€. Sendo os mesmos equipamentos utilizados em 

ambos grupos, estes não foram tidos em consideração para a comparação. Quanto aos custos 

de manutenção dos equipamentos existentes no laboratório, este apresentou um valor de 

4400€, constante ao longo dos 10 anos. 

 O serviço de telepatologia foi inicializado em 2013, sendo que, apesar do digitalizador 

de lâminas SCN400 da Leica ter um custo de 100 000€, este não representa de facto um real 

investimento para o CHUCB, uma vez que foi adquirido com base num regime contratual de 

contra consumo, estando este valor representado nos gastos associados ao local de diagnós-

tico da parceria em vigor entre as diferentes entidades. Assim, este valor não foi tido em 

conta nos cálculos de gastos totais. 

 A custos de implementação da telepatologia, pode-se somar gastos anuais de 16 300€, 

relacionados com custos de manutenção do digitalizador (8%), formação de profissionais 

que exercem funções de PD (9%), servidor de armazenamento de ficheiros digitais (37%) e 

por fim, custos com aplicações informáticas (46%) utilizadas pelo CHUCB e pelo Ipatimup 

para visualização dos ficheiros digitais e emissão de diagnóstico anátomo-patológico, como 

pode ser observado no gráfico 3. 

 

 

Gráfico 5 – Distribuição percentual dos custos correntes anuais com a telepatologia 
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 Relativamente ao grupo III (hipótese de existência de médicos patologistas no 

CHUCB), foi possível verificar através da RRHAP que para um hospital da dimensão do 

CHUCB, o serviço de AP é classificado como um serviço de tipo II, querendo isto dizer que 

tem um mínimo de 70 000 pontos diagnósticos e um número igual ou superior a 5 médicos 

patologistas, em tempo completo (40 horas/semana). Sendo a proporção de médicos pato-

logistas / técnicos de AP = 1:1,5/2, pode-se dizer que são necessários um número de técni-

cos de AP igual ou superior a 8/10, em tempo completo (40 horas/semana). 

 Na seguinte tabela pode-se observar dados relativos ao grupo III, alternativa à tele-

patologia, onde se considera não só os valores mínimos, obtidos da RRHAP, como também 

a realidade observável no CHUCB tendo em conta o número de exames anuais efetuados. 

Os valores estimados para os salários foram calculados tendo em consideração a tabela re-

muneratória de acordo coletivo de trabalho de 2012 para os médicos patologistas, acrescidos 

os encargos sociais de 23,75%, e o valor médio pago aos técnicos de AP pelo CHUCB. 

Tabela 5 - Dados relativos ao Grupo III – Hipótese de existência de médicos patologistas 

no CHUCB 

 
RRHAP CHUCB 

Salário mensal 

bruto em euros 

Salário anual 

bruto em euros 

Médico de AP 5 2
a
 3 398,18

b
 47 574,45

c
 

Técnico de AP 8 4 1 277,76
d
 17 888,64

c
 

Legenda: RRHAP, Rede de Referenciação Hospitalar de Anatomia Patológica; CHUCB, Centro Hospitalar 

Universitário Cova da Beira; AP, Anatomia Patológica. 

(a) Seguindo a regra da proporção médico/técnico (1:1,5/2), seriam necessários 2 médicos patologistas 

tendo em conta os 4 técnicos existentes no CHUCB, apesar de não existir a presença de qualquer médico. 

(b) Valor obtido em euros, através do salário mensal bruto de 2 746,00€ constante na tabela salarial de acordo 

coletivo de trabalho de 2012, para um médico patologista, acrescidos os 23,75% para a segurança social. 

(c) Valor obtido em euros, através da multiplicação do salário mensal bruto médico ou técnico de AP por 12 

meses do ano somando subsídio de férias, subsídio de Natal e encargos sociais de 23,75%. 

(d) Valor obtido em euros, através do salário médio mensal bruto de 1 277,76€ para um técnico de AP pago 

pelo CHUCB, onde já estão englobados os encargos sociais de 23,75%. 
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 Assumindo sempre os valores mínimos como referência, de acordo com a RRHAP, 

para os 5 médicos patologistas, seria necessário um valor mensal de 16 990,88€ e um valor 

anual de 237 872,25€, em salários. Para os técnicos de AP, seria necessário um valor mensal 

de 10 222,08€, e um valor anual de 143 109,12€, em salários. 

 De acordo com a realidade observável no CHUCB de 4 técnicos de AP e assumindo 

a proporção relatada na RRHAP de 1 médico por 1,5/2 técnicos, seriam necessários dois 

médicos patologistas para o serviço. Assim, para esses dois médicos seria necessário um valor 

mensal de 6 796,35€, e um valor anual de 95 148,90€. Já para os técnicos é necessário um 

valor médio mensal de 5 111,04€, e um valor médio anual de 71 554,56€, em salários. 

 Na tabela 6 é possível observar uma comparação global de custos para os 3 grupos 

em estudo. É tido em consideração o salário médio anual dos técnicos de AP, pagos pelo 

CHUCB, e os gastos com as três hipóteses de diagnóstico. Conforme explanado anterior-

mente, foram excluídos os custos com a manutenção de equipamentos laboratoriais, uma vez 

que estes são constantes ao longo dos 10 anos de estudo, e o valor de aquisição do digitali-

zador de lâminas SCN400 da Leica para a realização da telepatologia, pois este equipamento 

encontra-se em regime de contra consumo com os gastos englobados nos custos afetos ao 

acordo celebrado entre as três entidades do grupo II: 

• Grupo I – Laboratório Convencionado: somatório de gastos com salário médio 

anual dos técnicos de AP existentes no CHUCB e gastos associados ao local de 

diagnóstico antes da implementação da telepatologia (CEDAP & CERBA); 

• Grupo II – Telepatologia: somatório de gastos com salário médio anual dos técnicos 

de AP existentes no CHUCB, gastos associados ao local de diagnóstico após a im-

plementação da telepatologia (Ipatimup), gastos de manutenção do digitalizador, 

gastos com formação de profissionais que exercem funções de PD, gastos com ser-

vidor de armazenamento de ficheiros digitais e gastos com aplicações informáticas; 

• Grupo III – Hipótese de existência de médicos patologistas no CHUCB: neste 

grupo são contabilizados gastos anuais com consumíveis para o funcionamento do 

laboratório, tendo em conta o número de exames anuais realizados durante a telepa-

tologia, o que corresponde a um valor anual de 90 000€. São tidas em consideração 

duas hipóteses, (1) de acordo com dados da RRHAP, tendo em conta a tipologia 

atribuída ao CHUCB, seriam necessários 5 médicos e 8 técnicos de AP; (2) de acordo 
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com o número de exames anuais realizados no CHUCB e os quatro técnicos exis-

tentes no laboratório, seriam necessários dois médicos patologista, usando como 

referência a proporção de 1 médico por 1,5/2 técnicos. 

Tabela 6 - Comparação de gastos anuais entre os três grupos 

 Grupo I 

Lab. Convenc. 

Grupo II 

Telepatologia 

Grupo III 

RRHAP CHUCB 

Gasto anual (€) com 

técnicos de AP 
37 369,47

a
 46 149,74

a
 143 109,12

b
 71 554,56

b
 

Gasto anual (€) com 

alternativa em causa 
223 514,40

c
 186 007,20

d
 327 872,25

e
 185 148,90

e
 

Total anual (€) 260 883,87 232 156,94 470 981,37 256 703,46 

Análise estatística t(8) = 2.01, p=0,080 

Versus Grupo I 

t(4) = -16.5, 

p<0,001 

t(4) = 0.33, 

p=0,758 

Versus Grupo II 

t(4) = -35.6, 

p<0,001 

t(4) = -3.68, 

p=0,021 

Legenda: Lab. Convenc., Laboratório Convencionado; RRHAP, Rede de Referenciação Hospitalar de Anato-

mia Patológica; CHUCB, Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira; AP, Anatomia Patológica; €, em euros. 

(a) Valor médio anual fornecido pelo Serviço de Recursos Humanos do CHUCB, de acordo com o salário pago 

pelo centro hospitalar aos técnicos de AP, onde estão englobados os encargos sociais de 23.75%. 

(b) Valor obtido em euros, através da multiplicação do salário médio mensal 1 277,76€ pago aos técnicos pelo 

CHUCB, por 12 meses do ano somando subsídio de férias, subsídio de Natal onde estão englobados os encargos 

sociais de 23,75%, vezes 8 técnicos referenciados pela RRHAP ou vezes 4 técnicos existentes no CHUCB. 

(c) Valor em euros, através dos gastos anuais médios associados ao local de diagnóstico antes da implementação 

da telepatologia, onde constam gastos em consumíveis, manutenção de equipamentos e recursos humanos não 

constantes no quadro do CHUCB. 

(d) Valor obtido em euros, através dos gastos anuais médios associados ao local de disgnóstico após a imple-

mentação da telepatologia (165 307,20€), gastos anuais com manutenção de equipamentos (4400€) e gastos 

anuais associados ao funcionamento e manutenção da telepatologia (16 300€). 
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(e) Valor obtido em euros, através da multiplicação do salário mensal bruto tabelado de 2 746,00€, por 12 meses 

do ano somando subsídio de férias, subsídio de Natal e encargos sociais de 23,75%, vezes os 5 médicos refe-

renciados pela RRHAP, ou os 2 médicos necessários para a realidade do CHUCB de acordo com o número de 

técnicos existentes e o número de exames efetuado. Adicionando o custo anual de 90 000€ em consumíveis. 

 

 Tendo como referência a tabela 6 e observando os totais anuais gastos por cada um 

dos grupos, aquele que apresenta de facto resultados mais vantajosos no que diz respeito à 

prática de Anatomia Patológica e diagnóstico anátomo-patológico, é o grupo II da telepato-

logia. Esta demostrou ter um custo inferior com significância estatística ao da estimativa feita 

de acordo com a RRHAP (p<0,001) e de acordo com a realidade observada no CHUCB 

(p=0,021). 

 Por sua vez, o modelo implementado antes da telepatologia também se mostrou com 

custos significativamente inferiores aos calculados de acordo com a RRHAP (p<0,001), mas 

não com os calculados para a realidade do CHUB (p=0,758). 

 Por fim, apesar de demonstrada uma diferença de médias entre a telepatologia e o 

sistema anterior (232 156,94 vs. 260 883,87), esta diferença não é estatisticamente significativa, 

apesar de mostrar uma tendência (p=0,080). 
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5. DISCUSSÃO 

 A elaboração deste trabalho teve como principal objetivo efetuar uma análise de gas-

tos relativos à realização do diagnóstico anátomo-patológico. Para tal foram considerados 

três grupos distintos: Um primeiro grupo (laboratório convencionado) descritivo dos anos 

2008 a 2012, antes da implementação da telepatologia, quando o diagnóstico do CHUCB era 

realizado através do envio pelo correio para o CEDAP e CERBA das lâminas obtidas pelos 

técnicos de AP do CHUCB. Um segundo grupo (telepatologia) descritivo dos anos 2013 a 

2017, aquando da implementação da telepatologia, com parceria entre o CHUCB, a ZMWAY 

e o Ipatimup. Por fim, um terceiro grupo (hipótese de existência de médicos patologistas no 

CHUCB) hipotético caso existissem fisicamente médicos de AP no CHUCB, cuja formula-

ção e estimativa baseou-se em dados referenciados pela RRHAP e com dados observáveis 

da realidade deste laboratório. 

 São conhecidos os benefícios associados a esta práticas de AP à distância, após a 

obtenção de imagens digitais através da digitalização de lâminas (Farahani & Pantanowitz, 

2015; Vyas et al., 2016; Snead et al., 2016; Sahin, 2018). Desde a melhoria de comunicação, 

facilidade e rapidez de segunda opinião, ensino, investigação e diagnóstico primário com me-

lhoria do fluxo laboratorial distintas (Farahani & Pantanowitz, 2015; Gohari, 2016; 

Baidoshvili et al., 2018).  

 Para tal implementação é necessária uma validação da metodologia para assegurar o 

bom funcionamento da mesma e garantir um diagnóstico fidedigno (Pantanowitz et al., 2013). 

A necessidade de validação implica a existência de custos associados, sendo um dos primeiros 

e mais relevantes a aquisição de um digitalizador de lâminas  (Vodovnik 2015; Griffin & 

Treanor, 2017; Baidoshvili et al., 2018). No caso do CHUCB, este custo acabou por não ser 

considerado, uma vez que o mesmo, com um valor comercial de 100 000€, foi adquirido em 

regime de contra consumo, estando este valor englobado nos pagamentos anuais efetuados 

pelo CHUCB associados à prática desta metodologia, sendo tido em conta na comparação 

final desta forma. A este valor são acrescidos os gastos correntes anuais, de 16 300€ obser-

váveis neste estudo, com manutenção do digitalizador, formação de profissionais, servidor 

de armazenamento dos ficheiros digitais e custos com as aplicações informáticas. 

 De facto, a maior fatia dos custos correntes da telepatologia estão associados ao ar-

mazenamento dos ficheiros digitais e aplicações informáticas, como descrito por Chordia et 

al., (2016). O nosso estudo foi de encontro com esta observação, correspondendo estes 
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custos a 83% dos 16 300€ em custos anuais correntes, onde os restantes 17% correspondem 

a custos correntes com manutenção do digitalizador e formação de profissionais. Estes re-

sultados demonstram que os sistemas de digitalização, apesar de exigirem um elevado inves-

timento inicial, são robustos o suficiente para não ser necessário grandes valores com a ma-

nutenção dos mesmos, e são simples ao ponto de também não ser necessário grandes gastos 

com a formação de profissionais que praticam a PD. É também importante ter em conside-

ração que custos associados ao armazenamento físico de lâminas são minimizados, podendo 

até mesmo ser eliminados, o que dissolve um pouco dos gastos com servidor de armazena-

mento (Vyas et al., 2016; Lee et al., 2017; Luíza et al., 2018). 

 No estudo efetuado os gastos referentes edifícios não foram considerados pois estes 

seriam os mesmos com ou sem a existência do laboratório de Anatomia Patológica do 

CHUCB. O mesmo acontece com os equipamentos, pois estes foram adquiridos com aber-

tura do laboratório de AP em 2001, não foram adquiridos novos equipamentos desde então, 

e estes seriam utilizados independentemente do sistema em uso. 

 No que diz respeito aos valores gastos em consumíveis foi importante ter em consi-

deração diferentes abordagens, de acordo com os diferentes grupos em análise. Para os gru-

pos I e II estes valores estavam inseridos no valor anual pago pelo CHUCB ao local eleito 

para a realização do diagnóstico anátomo-patológico. Já para o grupo III foi necessário ter 

em consideração o valor anual de 90 000€, constante também naquilo que é o valor gasto em 

consumíveis no grupo II para o funcionamento do laboratório, de acordo com a sua dimen-

são e número de exames realizados. Estes 90 000€ no grupo II estão inseridos no valor anual 

pago pelo CHUCB às entidades de parceria. 

 Fazendo referência aos valores pagos pelo CHUCB para recursos humanos, nota-se 

que o valor sofreu uma subida após 2015. Isto deve-se ao facto de se ter contratado para os 

quadros do centro hospitalar, mais um técnico de AP. No entanto é de referir que ao longo 

dos 10 anos estudados estiverem em exercício no CHUCB quatro técnicos de AP, sendo que 

apenas dois, inicialmente, e três, mais recentemente, estavam nos quadros e com vencimentos 

pagos pelo CHUCB. Os restantes estavam em exercício no hospital ao abrigo dos protocolos 

estabelecidos. 

 Dados referentes ao pagamento efetuado pelo CHUCB aos locais de diagnóstico, 

demonstraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos I e II, com uma di-

minuição do valor médio anual pago por parte do centro hospitalar no caso da telepatologia 
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(223 514,40€ vs. 165 307,20€, p=0,008). É de referir ainda que para o grupo II o valor apre-

sentado nos três primeiros anos é constante e referente ao valor acordo entre as diferentes 

entidades. No 4º ano ocorreu uma renegociação do contrato, com diminuição do montante 

global de exames protocolado e consequente diminuição no pagamento. Esta renegociação 

teve ainda repercussão no último ano do estudo, com um aumento do montante pago, que 

corresponde a amortizações referentes a um número de exames realizado no ano anterior 

superior ao contratualizado. Será importante verificar nos próximos anos esta atualização de 

valores, caso a tendência de aumento do número de exames se continue a verificar. 

 Benefícios associados à diminuição do tempo de resposta, observável e descrito an-

teriormente por diferentes autores ( Farahani & Pantanowitz, 2015; Gohari, 2016; Snead et 

al., 2016; Vyas et al., 2016; Nishat et al., 2017), foram também observados neste estudo, com 

uma diminuição do tempo médio de resposta em 7 dias, passando dos 16 dias do grupo I 

(laboratório convencionado), para 9 dias do grupo II (telepatologia) (p<0,001). 

 Por fim, é de salientar que quando comparado o gasto total anual de cada um dos 

grupos, a telepatologia é aquele que revela melhores resultados. Quando comparado com o 

grupo I, apesar de não haver diferenças estatisticamente significativas (p=0,080), há uma ten-

dência de diminuição de gastos anuais. Para além disso, demonstra um valor significativa-

mente menor de custos quando se compara com ambas as hipóteses do grupo III (p<0,001 

em comparação com os dados da RRHAP e p=0,021 de acordo com a realidade observada 

no CHUCB). 

 Por sua vez, o grupo III é aquele que demonstra piores resultados. Para além do 

aumento de custos em comparação com o a telepatologia, já descrita anteriormente, apre-

senta ainda custos mais elevados, de forma estatisticamente significativa, quando compara-

mos os dados da RRHAP com o grupo I (p<0,001). Não foram encontradas diferenças entre 

os custos globais do grupo I e da estimativa para a realidade observada no CHCB do grupo 

III (p=0,758), o que poderá indiciar que seria equivalente utilizar o sistema antigo de contra-

tação externa do serviço ou a contratação de médicos patologistas para o local. 

 Apesar da relutância no uso da telepatologia por alguns médicos patologistas, descrita 

por alguns autores (Farahani & Pantanowitz, 2015; Griffin & Treanor, 2017; Baidoshvili et 

al., 2018), a mesma não se observa nos médicos patologistas do Ipatimup, que usam diaria-

mente esta metodologia, de forma segura, rápida e com elevado grau de confiança na mesma 

para o diagnóstico primário. 
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 Foi a extensa validação efetuada e concordância obtida entre o diagnóstico com o 

microscópio convencional e com a DTL que permitiu aos médicos patologistas do Ipatimup 

obter confiança no uso desta metodologia, tal como descrito na bibliografia (Vodovnik, 2015; 

Nishat et al., 2017; Luíza et al., 2018). 
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6. CONCLUSÃO E PERSPETIVAS FUTURAS 

 A tecnologia encontra-se em constante evolução, o que permite a locais remotos e 

de difícil acesso, como é o caso de cidades do interior de Portugal, ter melhores meios para 

fornecer à população cuidados de saúde de qualidade e em tempo útil. 

 De encontro a esta evolução tecnológica surgiu a telepatologia, que permitiu uma 

série de benefícios aos serviços de Anatomia Patológica, sendo o mais evidente a melhoria 

de tempo médio de resposta de diagnóstico anátomo-patológico. Assim é possível existir 

uma intervenção precoce no tratamento de doentes, evitando a deterioração do estado de 

saúde pela espera de um diagnóstico. 

 Apesar de neste estudo não ter sido considerado o investimento inicial, pois o equi-

pamento de digitalização de lâminas foi adquirido em regime de contra consumo, é de se 

salientar os custos correntes associados ao procedimento. Mesmo assim, a telepatologia está 

associada a uma diminuição global dos custos com o diagnóstico AP, em particular associado 

à diminuição, ou mesmo eliminação, de custos com o arquivo físico das lâminas. Veio ainda 

confirmar a diminuição do tempo médio de resposta diagnóstica, já descrito na literatura. 

 É de referir que de acordo com resultados estatisticamente significativos obtidos no 

decorrer deste estudo, a telepatologia revelou-se a alternativa mais vantajosa, com menos 

gastos envolvidos no que diz respeito à realização do diagnóstico anátomo-patológico. 

 Uma possível integração da Radiologia com a Anatomia Patológica, associada à me-

lhoria contínua dos digitalizadores de lâminas e softwares automáticos de análise de imagem, 

poderá contribuir para uma maior eficácia de atuação médica, seja a nível da prevenção, di-

agnóstico e/ou tratamento, num futuro próximo. 

 Esta tecnologia mantém ainda algumas limitações, como a rápida evolução e comple-

xidade das tecnologias envolvidas, a limitada experiência na prática de patologia digital, o 

elevado custo de aquisição e acesso a equipamentos de telepatologia, a diversidade de LIMS, 

a ausência de renumeração nesta área, os ficheiros produzidos e seu armazenamento. 

 Em suma, pode-se referir que apesar de alguns aspetos menos positivos que terão de 

ser solucionados para uma abrangência mais generalizada, atualmente a telepatologia é enca-

rada como tendo um potencial revolucionário na forma como os serviços de AP funcionam, 

oferecendo aos mesmos, uma melhoria contínua na flexibilidade, segurança, qualidade e efi-

ciência, para além de demonstrar ser segura, mais rápida e, potencialmente, mais barata.  
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO I - TIPOLOGIA DOS SERVIÇOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA NA REDE DE RE-

FERENCIAÇÃO HOSPITALAR 

 

Serviços de Anatomia Patológica de Tipo I: correspondem ao nível mais básico e perifé-

rico, com capacidade para diagnosticar as patologias mais comuns, devendo reconhecer as 

menos comuns e abordá-las garantindo a colaboração com os Serviços de tipologia superior 

(Tipo II ou III). 

• Valor anual igual ou superior a 44 000 PtDiag 

• Número de médicos patologistas ≥3, em tempo completo (40 horas/semana) 

 

Serviços de Anatomia Patológica de Tipo II: correspondem ao nível intermédio de cui-

dados, com capacidade para diagnosticar não apenas as patologias mais comuns, mas também 

as menos prevalentes, colaborando na sua abordagem quando solicitado pelos Serviços de 

Tipo I. Deverá garantir a colaboração dos Serviços de Tipo III nas situações que necessitem 

de uma abordagem de grande especialização e experiência, com disponibilidade de recurso a 

métodos auxiliares de diagnóstico mais diferenciados. 

• Valor anual igual ou superior a 70 000 PtDiag 

• Número de médicos patologistas ≥5, em tempo completo (40 horas/semana) 

 

Serviços de Anatomia Patológica de Tipo III: correspondem ao nível mais central e di-

ferenciado, incluindo Serviços localizados em unidades hospitalares especializadas (por 

exemplo, Institutos de Oncologia, Centros Académicos-Clínicos), dotados dos recursos hu-

manos e materiais requeridos para abordar a vasta maioria das patologias. Poderão incluir 

Centros de Patologia Especializada e constituir parte integrante de Centros de Excelência. 

• Valor anual igual ou superior a 93 000 PtDiag 

• Número de médicos patologistas ≥7, em tempo completo (40 horas/semana) 

 
Fonte: Brito et al., 2016  
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8.2. ANEXO II - NORMAS PARA QUANTIFICAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO NOS 

SERVIÇOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA 

 

O sistema proposto parte de uma base de análise de tempo despendido na realização das 

atividades profissionais, nas quais são consideradas as seguintes modalidades: 

• Atividades de diagnóstico e apoio clínico (ADAC), que incluem a realização de pro-

cedimentos diagnósticos em Anatomia Patológica em sentido lato e a participação 

em grupos multidisciplinares (por exemplo consulta de grupo multidisciplinar). 

• Atividades de formação e de investigação (AFI), que incluem a autoformação/atua-

lização profissional, a formação de Médicos (nomeadamente internos) e outros pro-

fissionais de saúde, e o desenvolvimento de atividades de investigação estruturadas e 

documentadas. 

• Atividades de gestão (AG), que incluem a vertente de Direção de Departamento/Ser-

viço/Divisão/Unidade laboratorial, e a participação em eventos relacionados com 

gestão em sentido lato (por exemplo, reuniões de serviço de carácter administrativo 

e atividades de auditoria clínica). 

O peso de cada uma destas atividades no horário de trabalho de cada Médico Especialista é 

determinada como percentagem, dependendo das suas funções no Serviço, na unidade hos-

pitalar e/ou outras estruturas internas ou externas, bem como da tipologia da unidade hos-

pitalar na qual esse serviço está inserido, de acordo com a seguinte tabela: 

 

Tabela 7 – Distribuição percentual das atividades profissionais de acordo com a tipologia do 
serviço 

Categoria de unidade hospitalar Tipo I Tipo II Tipo III 

Atividades de diagnóstico a apoio clínico  90% 85% 80% 

Atividades de formação e investigação* 5-12,5% 5-12,5% 5-12,5% 

Atividades de gestão 17,5% 20% 25% 

* A percentagem base é de 5%, sendo esta majorada em função do número de Médicos Internos de AP em 
formação: até 3 Médicos Internos: 2,5%; 4 a 6 Médicos Internos: 5%; 7 ou mais Médicos Internos: 7,5%. 
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Número de pontos diagnósticos = 10PtDiag x HrsD x 215 dias x %ADAC 

 

10PtDiag – número de pontos diagnósticos atribuído a 1 hora de trabalho 

 

HrsD – número médio de horas de trabalho diárias (número de horas semanais / 5 dias) 

 

%ADAC – percentagem de ADAC de acordo com a Tabela 3 

 

Fonte: Brito et al., 2016 

 


