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Resumo 
 

 
A integração vertical de serviços de saúde tem sido uma das estratégias utilizadas para manter a 

sustentabilidade dos sistemas e responder com maior eficácia às necessidades dos Utentes. No entanto, a 

gestão de organizações resultantes de fusões revestem-se, na sua fase inicial, de grande dificuldade, 

sendo várias as razões que explicam o facto dos sistemas integrados de saúde encontrarem obstáculos 

significativos na realização dos seus objectivos sendo, as mais frequentemente citadas, as dificuldades 

em criar uma efectiva adequação estratégica e a integração de duas culturas organizacionais distintas.   

No presente trabalho procura-se identificar e validar através de questionário a Missão, a Visão e os 

vectores estratégicos de um Sistema Integrado de Saúde, e definir os princípios estruturantes de um 

balanced scorecard, nomeadamente o mapa estratégico e um conjunto de objectivos e indicadores que 

possa ser aplicado a estes sistemas de saúde, de forma a apoiar a gestão na implementação da estratégia e 

na redução dos atritos inerentes à mudança.   

 

Palavras-chave: Sistema Integrado de Saúde, Estratégia, Balanced Scorecard   
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Abstract 
 
 

The vertical integration of health services has been one of the strategies used to maintain the sustainability 

of systems and respond more effectively to the needs of patients. However, the management of 

organizations resulting from mergers is in its early stages, of great difficulty, and there are several reasons 

that explain why the integrated health systems find significant hurdles in achieving its objectives being the 

most frequently cited the difficulties in creating an effective strategic fit and integration of two distinct 

organizational cultures.  

This paper identifies and validates through a questionnaire, the Mission, Vision and strategic vectors of an 

Integrated Health System, and defines the structural principles of a balanced scorecard, including the 

strategic map and a set of objectives and indicators that can be applied to these health systems in order to 

assist management in implementing strategy and reduce the friction inherent in change. 

 

 

 

KEYWORDS: Integrated Health System, Strategy, Balanced Scorecard 
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Introdução   

 

São vários e diversificados os motivos que induzem a necessidade de reformas no sector da 

saúde. De acordo com Ronen e Pliskin (2006), actualmente o mercado de cuidados de saúde 

caracteriza-se, de forma resumida, pelos seguintes elementos: i) os clientes exigem cada vez 

mais; ii) os clientes têm acesso a mais e melhor informação; iii) as tecnologias - equipamentos, 

medicamentos, dispositivos e procedimentos - desenvolvem-se rapidamente e o crescimento do 

orçamento não pode acompanhar esse ritmo; iv) as pessoas têm uma esperança média de vida 

mais longa. 

Os desafios consistem basicamente em alcançar um controlo efectivo sobre o crescimento da 

despesa, em melhorar o nível de saúde das populações, adoptando novos modelos de prestação de 

cuidados de forma a ir ao encontro das suas reais necessidades e, naturalmente, atingir uma maior 

produtividade e eficiência na utilização dos recursos colocados à disposição do sistema.  

É fundamental que o sector entenda estes desafios como um incentivo à sua reorganização e 

tenha em consideração que mais cuidados de saúde nem sempre correspondem a melhores 

resultados.  

 

Um pouco por todo o mundo, os Governos têm-se mostrado sensíveis a esta matéria, e reformas 

no sector têm sido implementadas, realçando-se, para efeitos deste trabalho, a integração vertical 

de cuidados de saúde sob a tutela de uma única Entidade. Trata-se, na prática, de verdadeiros 

processos de fusão, e como tal sujeitos a toda a complexidade e dificuldades que estes processos 

encerram, agravadas pelo facto de ser necessário fazer emergir uma nova cultura organizacional, 

isto é, uma nova maneira de pensar e fazer as coisas.  

Neste contexto, o enfoque estratégico nos projectos de integração de serviços de saúde torna-se 

imprescindível. Segundo Drew e Kaye (2007), nenhum plano de reforma pode ser bem sucedido 

se os obstáculos à mudança não forem abordados. Estes autores sustentam que uma forma eficaz 

de superar os obstáculos é incentivar a gestão de topo a se tornar mais activa na reflexão 

estratégica.   
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O enfoque estratégico é, por isso, uma oportunidade para as organizações em mudança, mas isso 

só será possível se a gestão de topo adoptar e utilizar adequados métodos e ferramentas de gestão 

estratégica.  

Com este trabalho pretende-se, em primeiro lugar, definir a Missão, a Visão e as principais linhas 

estratégicas que devem orientar um projecto de integração de serviços de saúde e, posteriormente, 

estabelecer os príncipios estruturantes de um balanced scoredcard, nomeadamente o Mapa 

Estratégico e um conjunto de objectivos e indicadores por perspectiva, que possa ser aplicado a 

estes sistemas de saúde, por forma a apoiar a gestão na implementação da estratégia e na redução 

dos atritos inerentes à mudança.   

 

Apesar deste tipo de projectos poder ser de carácter horizontal ou vertical, vamos apenas 

debruçar-nos sobre este último padrão. Este trabalho resulta não só da revisão bibliográfica dos 

temas em análise, nomedamente dos sistemas integrados de saúde e do balanced scorecard como 

ferramenta de gestão para a saúde, mas também da experiência acumulada pelo autor no 

desempenho de funções de gestão neste sector de actividade. Para validar o produto final do 

trabalho foi enviado um questionário a gestores de topo e intermédios da Unidade Local de Saúde 

do Alto Minho, EPE, que é uma Organização que resultou de um projecto de integração vertical 

dos serviços públicos de saúde do distrito de Viana do Castelo, aferindo o nível de concordância 

e de importância atribuída pelos inquiridos. Os Inquiridos foram divididos em dois Grupos, 

nomeadamente o grupo com formação específica em saúde (grupo 1) e o grupo com formação em 

gestão e logística (grupo 2), com o objectivo simultâneo de comparar as respostas e aferir as 

diferenças, quantitativas e qualitativas, entre os dos dois Grupos.   

O trabalho encontra-se estruturado em três grandes partes. A primeira parte (Parte I) procura 

apresentar o enquadramento mais teórico dos temas. A segunda parte (Parte II) compreende o 

exercício de elaboração dos príncipios do modelo do balanced scorecard estratégico 

propriamente dito, e a terceira parte (Parte III) destina-se a apresentar a metodologia de validação 

do trabalho, os resultados obtidos com os questionários enviados aos gestores da ULSAM, EPE, e 

as respectivas conclusões.  
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PARTE I  

 

1. Caracterização dos Sistemas Integrados de Saúde  

 

Swayne, Duncan e Ginter (2006) estudaram a gestão estratégica nas organizações de prestação de 

serviços de saúde e concluíram que as estratégias de concentração no sector têm vindo a ser 

utilizadas frequentemente para combinar duas organizações similares (integração horizontal), 

mas também para criar sistemas integrados de saúde (integração vertical). Estes projectos, 

conhecidos em Portugal como Unidades Locais de Saúde (ULS) consistem, basicamente, em 

articular todos os diferentes níveis de recursos de saúde, nomeadamente serviços de saúde 

pública, cuidados primários, cuidados hospitalares e cuidados continuados, de uma determinada 

região, sob a gestão de uma única entidade/empresa. 

Segundo estes autores existem quatro grandes motivos subjacentes a esta estratégia: 

 Melhoria da eficiência e da eficácia – combinando as operações e os recursos disponíveis, é 

possível explorar a redução de custos pela obtenção de sinergias e ter vantagens na gestão do 

risco associado a novas oportunidades; 

 Reforço do acesso - fornecendo uma maior variedade de programas e serviços num maior 

número de lugares, a qualidade da assistência ao utente é melhorada; 

 Reforço da posição financeira - por via do aumento da quota de mercado, a entidade resultante 

da fusão está em condições de elevar as receitas totais e melhorar a sua situação financeira; 

 Superar preocupações sobre sobrevivência - através da fusão, uma organização independente 

de prestação de seviços de saúde está melhor preparada para sobreviver num mercado cada 

vez mais agressivo e competitivo.  

De acordo com Calderón (2003) a finalidade de um sistema integrado de saúde (SIS) é o 

desenvolvimento integral da saúde da sua comunidade segundo um modelo de promoção da 

saúde em estreita colaboração com a equidade e o desenvolvimento económico e, para além 

disso, uma resposta interna do sector para conseguir maior equidade, qualidade, eficácia, 

eficiência e satisfação, tanto dos utentes como dos prestadores, devendo estabelecer-se e 

fomentar uma relação de responsabilidade mútua com a população que serve.  

Figueras, Mckee, Cain e Lessof (2004) evidenciaram a importância de se exercer uma política de 

saúde que vise reduzir a procura de cuidados através da prevenção da doença e promoção da 
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saúde já que populações doentes requerem mais cuidados de saúde e por conseguinte mais 

encargos. Também Porter e Teisberg (2005) realçam a importância deste tipo de política ao 

afirmar que o ciclo de cuidados também inclui a avaliação do risco de doença e medidas para 

prevenir a sua ocorrência ou progressão e que, geralmente, melhor saúde é menos caro que a 

doença.  

A prevenção da doença e a promoção da saúde, em detrimento do paradigma do “tratamento”, 

são, por isso, questões fundamentais a valorizar em qualquer sistema de saúde, mas ganham 

importância acrescida quando falamos de modelos de integração vertical que gerem a totalidade 

do ciclo de cuidados.  

Segundo Calderón (2003), a constituição de SIS’s significa também uma resposta do sector da 

saúde aos processos de democratização e descentralização do Estado mas, adverte, não se pode 

conceber uma verdadeira descentralização sem a concomitante descentralização da gestão dos 

recursos económicos, o que implica a devida capacitação dos gestores no campo das finanças, 

independentemente da sua experiência administrativa em geral e por isso, nestes sistemas, deve 

dar-se grande prioridade às políticas relacionados com a gestão financeira dos recursos, assim 

como à gestão estratégica que, segundo este autor, é a resposta teórica e instrumental para o 

desenvolvimento de um SIS, permitindo relacionar os problemas e necessidades de saúde dos 

conjuntos sociais, que vivem em espaços geográficos delimitados, com os conhecimentos e 

recursos institucionais e comunitários, de tal modo que seja possível definir prioridades, 

considerar alternativas reais de acção, orientar recursos e conduzir o processo até à resolução e 

controlo do problema. 

Para além da capacitação dos gestores no campo das finanças e da gestão estratégica, Calderón 

(2003) defende outros aspectos essenciais para o desenvolvimento dos SIS’s, dos quais 

destacamos, para efeitos deste trabalho, os seguintes: participação social, desenvolvimento de um 

novo modelo de prestação de cuidados, integração dos programas de prevenção e controlo e 

reforço da capacidade administrativa. 

 

A integração vertical dos cuidados, de cujo modelo português das ULS’s é um exemplo, 

constituiu, assim, uma excelente oportunidade de reorganização dos sistemas de saúde com o 

objectivo fulcral de colocar o utente no centro do sistema e obter a excelência na coordenação 

dos diferentes níveis de cuidados. O sucesso deste modelo está dependente do valor que 



5 

 

conseguirão entregar ao doente, e o valor, em saúde, encontra-se disseminado por todo o ciclo 

completo de cuidados (incluindo a prevenção), e não individualmente em cada um dos seus 

níveis.    

 

2. O Balanced Scorecard como ferramenta de gestão para a Saúde  

 
A noble mission doesn’t guarantee financial solvency. That’s why the chief 

medical at one hospital needed to find a way to keep the mission lofty and the 

bottom line healthy. His tools: reams of data, a fresh approach to teamwork, 

a sense of humor – and the balanced scorecard. 
(Jon Meliones, 2000 – Saving Money, Saving Lives. Harvard Business Review) 

  

As Unidades de Saúde têm sido lentas na implementação e desenvolvimento de mecanismos de 

avaliação de desempenho e produtividade. Os principais problemas que as inibem de fazerem 

maiores progressos neste domínio são a cultura, a organização e práticas de gestão incompatíveis 

com as questões da competitividade (Walker, Dunn, 2006).  

Segundo estes autores, medir o desempenho dá aos prestadores de cuidados de saúde maior 

controlo sobre os seus serviços. Os indicadores de desempenho destinam-se a responder às 

seguintes questões:  

 Os objectivos dos Serviços são adequados? 

 Os Serviços estão a atingir os seus objectivos?  

 Os Serviços estão a atingir padrões desejados em termos de qualidade, eficácia, acesso e 

eficiência?  

 

Inamdar e Kaplan (2002) realizaram um estudo no universo de nove Instituições do sector da 

Saúde que tinham introduzido uma nova ferramenta de implementação da estratégia de negócio: 

o Balanced Scorecard. Das nove Instituições analisadas, oito eram sistemas integrados de saúde, 

tal e qual o tipo de Organização objecto do presente trabalho. A adopção do BSC nestas 

Organizações foi, essencialmente, motivada pela necessidade de responder pró-activamente às 

pressões financeiras, ao aumento da competetividade e à consolidação regional da indústria que 

são pressões típicas de um sistema verticalizado de saúde. As nove Organizações distribuíram os 

indicadores pelas quatro perspectivas de uma forma consistente com o normalmente utilizado no 

sector privado: Financeira (23%); Clientes (33%); Processos Internos (27%) e Aprendizagem e 

Crescimento (17%).  
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Inamdar e Kaplan (2002) identificaram os desafios e obstáculos com que os gestores se 

depararam quer na fase de desenvolvimento quer na fase de implementação do BSC, a começar 

desde logo pela dificuldade em “vender” a metodologia ao Conselho de Administração e outros 

responsáveis porque, sobretudo na área médica, consideravam um desperdício consumir tempo e 

recursos nesta ferramenta. O quadro das quatro perspectivas não foi aceite facilmente, porque a 

cultura instalada não valorizava o olhar para as medidas de uma forma balanceada e a lógica de 

causa-efeito foi difícil de apreender, entender e empregar, porque as pessoas não estavam 

acostumadas a pensar profundamente sobre essa estratégia. 

Determinar as medidas e os objectivos estratégicos de cada Perspectiva, essencialmente da 

Perspectiva dos Utentes, revelou-se outra dificuldade. Cada stakeholder tinha a sua própria visão 

e os responsáveis pelo BSC tiveram de fazer escolhas difíceis de operacionalizar de forma a obter 

consenso e evitar contradições de objectivos e medidas. 

Também, a disseminação do BSC por toda a Organização (seguindo em cascata o BSC macro) se 

revelou uma dificuldade e simultaneamente um desafio. Obter consenso e replicar a estratégia 

definida para a Organização em medidas operacionais usadas em níveis inferiores, foi 

particularmente difícil e demorado.  

Na linha do desafio anterior, obter a colaboração e o empenho dos colaboradores para a 

implementação do BSC revelou-se também uma dificuldade. Algumas das Organizações 

estudadas já tinham tentado implementar ferramentas de gestão de negócios sem sucesso e os 

colaboradores estavam cépticos e viram o BSC apenas como mais uma “moda” a que não podiam 

dedicar muito tempo. Devido à inter-relação de muitos cuidados de saúde, as equipas de trabalho 

não se sentiam no controlo dos resultados e abstinham-se de definir metas e objectivos, temendo 

a responsabilidade de obter o desempenho acordado.  

Para resolver as limitações de tempo, ajudar na formação das equipas de trabalho e superar os 

seus receios, as Organizações contrataram consultores externos ou designaram colaboradores a 

tempo integral para trabalharem na aplicação do BSC. 

Da mesma forma, obter e interpretar informação com periocidade regular, no formato certo e a 

custos aceitáveis, constituiu um verdadeiro feito. Muitos consideraram demasiado elevado o 

custo de aquisição de um repositório de dados que ligasse e acedesse de forma automatizada e 

transparente aos diferentes sistemas e fontes de informação e numerosos serviços tinham de estar 

sincronizados para obter informação de avaliação, acrescendo o facto de, muitas vezes, não 
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existir suficiente competência para analisar e interpretar a informação produzida. As 

organizações tiveram de ensinar os colaboradores a recolher, tratar, analisar e transformar a 

informação em conhecimento. 

Por último, os autores aludem à dificuldade em manter o BSC simples e usá-lo como ferramenta 

de aprendizagem. Registou-se uma tendência para adicionar indicadores sem qualquer valor 

acrescentado e não houve muito consenso sobre como utilizar o BSC para reflexão e 

aprendizagem. O BSC exige uma abordagem baseada em equipas multidisciplinares para colher 

todos os seus benefícios, mas as equipas não se encontravam regularmente para analisar e 

aprender com a informação relatada.   

Após dicussão sobre a natureza dos beneficios do desenvolvimento e implementação do BSC, as 

organizações classificaram os resultados obtidos com esses benefícios. Kaplan e Norton (1996) 

documentaram os quatro principais obstáculos para a implementação de uma estratégia: Visão, 

Gestão, Recursos e Pessoas. O estudo efectuado por Inamdar e Kaplan nestas nove Organizações 

concluiu que com a adopção do BSC, o obstáculo da Visão foi superado em 74%, o obstáculo da 

Gestão em 77%, o obstáculo dos Recursos em 66% e o obstáculo das Pessoas em 76%, 

comprovando a dificuldade acrescida das Organizações na indexação dos recursos à estratégia. A 

média geral de superação dos obstáculos foi de 73%. 

 

Em resposta à pergunta sobre as melhorias da performance obtidas com a introdução do BSC, as 

Organizações indicaram uma melhoria de 52% na posição concorrencial do mercado, uma 

melhoria de 76% na situação financeira e uma melhoria de 64% nos seus principais indicadores.  

 

O estudo permitiu a Inamdar e Kaplan concluir que, o BSC como ferramenta de implementação 

da estratégia e gestão da performance, pode ser aplicado com sucesso no sector da saúde, 

permitindo às Organizações melhorar a satisfação dos clientes, o posicionamento no mercado e 

os resultados financeiros. São sete os principais benefícios potenciais que o BSC pode fornecer 

ao sector da saúde, identificados no estudo de Inamdar e Kaplan: 

 

 O processo de desenvolvimento do BSC força a esclarecer e a obter consensos sobre a 

estratégia, permitindo o envolvimento e a obtenção de compromissos dos profissionais e o 

alinhamento, a todos os níveis da Organização, em torno de uma estratégia orientada para o 

mercado e focalizada no Utente;    
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  Aumenta a credibilidade dos Orgãos de Gestão, fornecendo um mecanismo de alocação clara 

de responsabilidades aos responsáveis pela execução da estratégia em todos os níveis da 

Organização, responsabilizando-os pelos resultados obtidos;  

 As perspectivas do BSC fornecem aos gestores um quadro de referência para a tomada de 

melhores decisões, no contexto da lógica de causa-efeito utilizada na sua construção e na 

existência de indicadores de avaliação das decisões; 

 Estabelece os princípios e processos fundamentais para a implementação da estratégia, 

ajudando os gestores a focalizarem-se nos processos-chave do negócio e a lançar iniciativas 

para os apoiar;  

 Relaciona a estratégia com a alocação de recursos, orientando-os para o apoio ao 

cumprimento dos objectivos estratégicos da Organização e satisfação das necessidades dos 

Utentes; 

 Desenvolve um sistema de medição e reporte de informação para avaliar o progresso e o 

sucesso da estratégia, incentivando os gestores e profissionais a efectuarem correcções 

quando necessário; 

 Induz melhoria e processos de aprendizagem contínuos, permitindo que os profissionais 

comparem os resultados reais com as previsões, fazendo-lhes compreender a causa das 

diferenças.  

 

Com o conhecimento obtido neste estudo Inamdar e Kaplan formularam cinco guidelines para a 

adopção do BSC nas Organizações da Saúde, nomeadamente: 

 Avaliar a competência e a disponibilidade da Organização para aplicar o BSC: As 

características organizacionais e os recursos necessários para implementar e desenvolver o 

BSC devem incluir: liderança executiva com profundos conhecimentos da metodologia BSC, 

enfoque nos consumidores, disponibilidade de tempo, competências e sistemas de informação 

adequados; 

 Gerir os processos de desenvolvimento e implementação do BSC: As organizações devem 

estabelecer previamente qual o processo e metodologia do desenvolvimento e implementação 

do BSC, de forma a aumentar a credibilidade da gestão e o reforço da cooperação entre os 

vários intervenientes nos processos;  
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 Gerir a aprendizagem antes, durante e nas fases posteriores do processo de implementação: 

Estabelecer circuitos de informação e processos baseados em equipas que fomentem a 

aprendizagem em grupo -  incentivar a vontade de experimentar, pedir ajuda, fazer perguntas e 

falar, melhora significativamente o desempenho organizacional;  

 Prever e suportar mudanças nas funções instituídas: Normalmente, o BSC altera as funções e 

as relações do processo de prestação de cuidados de saúde e as organizações devem esperar, e 

estar preparadas, para suportar essas mudanças;  

 Assumir uma abordagem sistémica: O BSC deve ser encarado como uma ferramenta de gestão 

estratégica e não como um sistema de medição. Adicionalmente, o BSC deve evoluir em 

cascata para toda a Organização, devendo os diferentes Serviços desenvolver BSC’s alinhados 

com o BSC de topo. 

Grud e Gao (2008) também estudaram a aplicação do BSC no sector da saúde e concluíram que a 

sua implementação ainda se encontra numa fase evolutiva e que a estratégia de mapeamento 

ainda não é consensual. Apesar de, neste sector, o BSC se revelar mais diversificado que nas 

outras indústrias, as aplicações actuais não tendem a colocar a saúde dos utentes como um factor 

central no desenvolvimento do BSC; a balança inclina-se mais para a perspectiva financeira e não 

para os resultados em saúde. Estes autores não sub-estimam as outras perspectivas, mas entendem 

que, especialmente para os Governos e Organizações sem fins lucrativos, as necessidades dos 

Utentes devem ser mais centrais no BSC. 
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PARTE II 

 

3. Estratégia macro para um Sistema Integrado de Saúde  

 

O BSC não é uma ferramenta de formulação da estratégia, mas sim uma ferramenta de apoio à 

sua execução e monitorização. Por isso, as Organizações devem, antes de desenvolver e 

implementar o BSC, definir objectivamente através de um processo colaborativo e participativo, 

qual a sua Missão, Visão e Estratégia, e proceder à sua divulgação por todos os colaboradores da 

Organização e também no exterior pelos restantes stakeholders.     

 

3.1. Missão   

 

A primeira consequência de um SIS deverá ser, impreterivelmente, o abandono da filosofia 

espartilhada dos serviços, e evoluir, rapidamente, para a concepção integrada e coordenada dos 

mesmos, devendo assumir um carácter compreensivo desde a identificação das necessidades de 

saúde da população residente até à resposta integrada a essas necessidades, no respeito pela 

integridade e dignidade dos Utentes, optimizando os recursos, garantindo a qualidade e a 

efectividade da prestação de cuidados, com eficiência e eficácia, tendo em vista a excelência. 

 

Missão – Identificar as necessidades em saúde da população residente na sua área de 

influência e proporcionar-lhes uma resposta integrada, de fácil acesso e em tempo útil 

e com eficiência e qualidade técnica e social, num quadro de desenvolvimento 

económico e financeiro sustentável. 

 

Princípios da Missão: 

 

1. Identificar as necessidades em Saúde: significa, através da monitorização do nível de saúde 

da população residente e vigilância epidemiológica, direccionar a acção para a promoção da 

saúde e prevenção da doença; 

2. Resposta integrada, de fácil acesso e em tempo útil: significa equidade na prestação dos 

cuidados, encurtamento do período que medeia entre o diagnóstico e o tratamento e 

eliminação das listas de espera para além do clinicamente aceitável; 

3. Eficiência e qualidade técnica: significa diagnósticos correctos e eficácia nos tratamentos; 
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4. Eficiência e qualidade social: significa valorizar a condição humana, sinalizar 

prematuramente os casos sociais e corresponder com resposta atempada e adequada; 

5. Desenvolvimento económico e financeiro sustentável: significa que o SIS deve primar pela 

efectividade dos recursos colocados à sua disposição e contribuir para a sustentabilidade do 

próprio Serviço Nacional de Saúde.   

 

3.2. Visão    
 

A visão estratégica representa uma nova concepção da organização da oferta de cuidados de 

saúde na região de influência, nos termos da qual se pretende posicionar o SIS como um modelo 

de referência para outros prestadores de cuidados de saúde. Define-se nos seguintes moldes: 

         

Visão – Ser um sistema integrado de saúde orientado para a maximização dos ganhos 

em saúde e para o bem-estar geral da população, com uma organização optimizada e 

centrada nas necessidades dos Utentes e constituir-se como modelo de referência para 

outros prestadores de cuidados de saúde. 

  

Concretizar esta visão implicará que o SIS seja percepcionado como: 

 

 Uma Unidade capaz de prestar cuidados de saúde de excelência e acessíveis em tempo 

oportuno, e indutor de sucessivos ganhos em saúde para os Utentes; 

 Um Todo integrado e comunicante, gerador e promotor da excelência na integração dos 

diferentes cuidados de saúde através da colocação do Utente no centro do sistema; 

 Uma Entidade do sector da Saúde, sustentável económica e financeiramente, e realizadora 

dos investimentos necessários e adequados à satisfação das necessidades dos Utentes;  

 Local de trabalho enriquecedor quer a nível profissional quer pessoal, desenvolvendo em 

permanência as competências dos colaboradores. 

 

3.3. Vectores Estratégicos    

 

Respeitando a Missão e a Visão enumeradas nos pontos anteriores, considera-se serem sete os 

principais vectores estratégicos que devem orientar um SIS, principalmente nos primeiros anos de 

existência: 
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1. Sociedade de Conhecimento: Desenvolver um sistema único de informação assente numa data 

warehouse comum, possibilitando uma comunicação directa, eficaz e on-line entre os 

prestadores de cuidados, permitindo gerar melhor saúde com base em melhor conhecimento e 

simultaneamente elevar o nível de interacção informática entre os profissionais e entre o SIS e 

os cidadãos.  

Segundo Goldsmith (2005), ao longo da próxima década, de todas as tecnologias que podem 

afectar a prestação de cuidados de saúde, serão as tecnologias de informação que maior 

potencial terão de originar mudanças positivas para os utentes e suas famílias. Informação e 

comunicação são, desde há muito, reconhecidas como vitais para o sucesso das fusões 

(Thorsell, 2009), e por isso, não haverá um verdadeiro SIS sem uma efectiva integração 

informática; 

 

2. Realinhamento das Actividades e Serviços Assistenciais: Focar a actividade nas fases mais 

primárias de forma a alterar favoravelmente o perfil epidemiológico da população, 

privilegiando os programas de prevenção da doença e promoção da saúde, o incremento da 

efectividade dos cuidados primários, a maximização do “valor” entregue ao Utente e o bem-

estar geral da população.  
 

De acordo com Figueras, Mckee, Cain e Lessof (2004), populações doentes requerem mais 

cuidados de saúde, o que evidencia a importância de se exercer uma política de saúde que vise 

reduzir a procura de cuidados através da prevenção da doença e promoção de saúde; 

3. Realinhamento da Estrutura Organizacional: Alinhar a estrutura organizacional em função do 

novo paradigma da actividade, da nova dimensão da Instituição, do incremento do poder de 

intervenção no mercado e dos interfaces entre os diversos níveis de cuidados; 

 

4. Contratualização e Avaliação: Institucionalizar uma filosofia de relação contratual com os 

prestadores de serviços como forma de estimular o planeamento baseado nas necessidades 

internas e externas, a performance dos serviços e colaboradores, a competitividade e o 

desempenho da gestão em geral; 

 

5. Valorização do Capital Humano: O capital humano é o mais importante activo de uma 

organização de saúde e o principal agente do processo de mudança e o fomento da utilização 

das melhores práticas na gestão dos recursos humanos é crucial para a realização da mudança, 

potenciando maior alinhamento e colaboradores mais empenhados e motivados. 
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De acordo com Walker et Dunn (2006), os gestores da saúde só conseguirão mudar a 

prestação de cuidados através da mudança do comportamento dos seus colaboradores; 

 

6. Reforço da Capacidade Operacional e de Gestão: Enquanto estrutura descentralizada, os 

sistemas integrados de saúde têm de melhorar a sua capacidade operativa assim como os 

procedimentos e práticas de administração e gestão, com especial enfoque na gestão 

económico-financeira dos recursos e no planeamento estratégico; 

 

7. Orientação para a Qualidade: Fomentar a melhoria contínua da qualidade como factor de 

mudança da Organização e veículo para orientar a actividade para a satisfação das reais 

necessidades dos utentes, instituindo medidas que proporcionem um ambiente amigável, 

confortável e de baixo risco, e que, simultaneamente, garantam uma maior satisfação dos 

colaboradores, maior eficiência operacional, uma forma de trabalho mais organizada e sujeita 

a menos erros e uma melhor imagem exterior da Instituição. 

 

4. O Balanced Scorecard 

 

O BSC provoca uma revolução na forma de pensar a estratégia das organizações (Inamdar e 

Kaplan, 2002) tornando-se, por isso, numa ferramenta ideal para os SIS, que necessitam, 

impreterivelmente, para atingir os objectivos de integração, processos de reflexão e execução 

estratégica.  

O modelo de gestão empresarial adoptado em Portugal para as ULS’s, se por um lado não as 

desconfigura da prestação de um serviço público e de pensar a saúde como um bem social, exige-

lhes, no entanto, novas atitudes, valores e convicções na estratégia de gestão. Os desafios que se 

colocam do ponto de vista da gestão financeira obrigam a um rigoroso equilíbrio entre a definição 

dos objectivos estratégicos na vertente assistencial, a necessária racionalização dos recursos 

humanos e materiais e o investimento indispensável à progressiva diferenciação e actualização de 

conhecimentos científicos e aquisição dos meios técnicos necessários para a consolidação das 

boas práticas no domínio dos cuidados de saúde. 

 

Desta feita, os princípios do BSC aqui definidos não diferem muito do utilizado nos outros 

sectores de actividade, com excepção da maior centralidade da perspectiva dos utentes em 

detrimento da perspectiva financeira. Dar ênfase à utilização das medidas financeiras para 
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avaliação do desempenho dos serviços de saúde como resposta à pressão dos custos, pode ser um 

perigoso obstáculo para a criação de valor económico no futuro (Walker et Dunn, 2006).  

4.1. Mapa Estratégico  

 

O mapa estratégico descreve a forma como um SIS deve, genericamente, actuar para maximizar o 

valor entregue aos Utentes, contribuindo para o bem-estar geral da população e para a 

sustentabilidade do sistema de saúde, leia-se, criar valor para os restantes stakeholders.  

 

Foram definidas quatro grandes perspectivas, de acordo com o esquema abaixo, onde a 

perspectiva dos utentes ocupa um lugar central:  

 

Figura 1: Esquema Central do BSC 

Perspectiva dos Utentes

Missão

+

Visão 

+

Estratégia

Perspectiva dos Processos 

Internos 

Perspectiva da Aprendizagem 

e Desenvolvimento 

Organizacional 

Perspectiva Financeira 

 

 

Perspectiva dos Utentes: Que iniciativas adoptar para obter ganhos em saúde e criar valor para 

os Utentes (e demais stakeholders), satisfazendo as suas necessidades e interesses;  

Perspectiva Financeira: Como evoluir para manter a sustentabilidade económico-financeira do 

SIS e satisfazer simultaneamente as necessidades dos Utentes;  

Perspectiva dos Processos Internos: Em que processos e actividades estratégicas o SIS deve 

primar pela excelência, tendo em conta a sua Missão, Visão e Objectivos;  

Perspectiva da Aprendizagem e Desenvolvimento Organizacional: O que devemos mudar e 

melhorar para fazermos emergir uma nova cultura organizacional e uma nova maneira de 

“fazermos as coisas”, visando o desenvolvimento da infra-estrutura organizacional, onde se 

encontra, segundo Norton (2007), 80% do valor das modernas organizações.  
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Para responder aos desafios de cada uma das quatro perspectivas e das suas relações de causa-

efeito, definiu-se um conjunto de principais objectivos que, no respeito da Missão e Visão de um 

SIS, nos parecem ser aqueles que melhor garantem a prossecução dos vectores estratégicos supra 

identificados. Cada uma das perspectivas e seus objectivos articulam-se de acordo com o Mapa 

Estratégico constante da Figura 11 em Anexo. 

 

4.2. Objectivos Estratégicos e Indicadores  

 

Não se gere o que não se consegue medir e não se consegue medir o que não está adequadamente 

descrito. O BSC é, neste aspecto, de grande relevância, uma vez que permite descrever a 

estratégia em linguagem mais operacional através do alinhamento de objectivos estratégicos ao 

longo das quatro perspectivas e da identificação de indicadores associados a esses objectivos, 

permitindo aferir o grau de execução da estratégia.   

A definição de indicadores para avaliar o desempenho de um SIS encerra, principalmente na 

perspectiva dos Utentes, algumas dificuldades, porque, normalmente, são necessários períodos 

muito longos para ser possível avaliar a evolução epidemiológica, como por exemplo a redução 

da prevalência dos tumores malignos e a redução dos APVP por grandes causas. A variação nos 

resultados em saúde é, em regra, um processo lento, pelo que a sua detecção e medição através do 

processo de avaliação de desempenho é uma etapa de difícil concretização (Suter et al., 2007).  

 

A isto acresce que a experiência da utilização do BSC no sector da saúde é ainda muito 

incipiente, motivo pelo qual, houve a preocupação de desenvolver um modelo simples e de fácil 

compreensão, de forma a reduzir os atritos inerentes à sua implementação. Para cada perspectiva 

foram definidos seis objectivos estratégicos e seis indicadores de medição, totalizando um 

conjunto de 24 objectivos estratégicos e outros tantos indicadores para a sua monitorização. Os 

objectivos estratégicos elencados articulam-se, naturalmente, com os objectivos definidos no 

mapa estratégico. Os indicadores para monitorização desses objectivos foram seleccionados pela 

sua criticidade para o processo de avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho e do 

alinhamento da estratégia com as acções do dia-a-dia. Tratam-se de indicadores simples e alguns 

até já são utilizados e monitorizados nas Instituições de Saúde em Portugal facilitando a sua 

aceitação pelos profissionais, sendo os restantes de fácil monitorização.  

 



16 

 

Na PU (Figura 2) procuramos identificar objectivos e indicadores relevantes para avaliar: i) a 

acessibilidade, através da monitorização das listas de espera e das consultas com realização de 

mcd’s no mesmo dia; ii) a segurança e o risco, mediante o n.º de incidentes e más práticas 

clínicas reportadas; iii) os resultados, via avaliação dos índices de mortalidade e morbilidade e; 

iv) a satisfação dos utentes - as Instituições terão de desenvolver mecanismos de avaliação deste 

índice, pelo menos anual, o que já é uma prática em algumas Instituições portuguesas por 

intermédio de questionários.  

 

Figura 2: Objectivos Estratégicos e Indicadores da Perspectiva dos Utentes 
 

Perspectiva dos Utentes 

Objectivo Estratégico Indicador 

Focalização no Utente e na Comunidade em Geral  Índice de Satisfação dos Utentes 

Reforçar a acessibilidade aos diversos níveis de 

cuidados  
Listas de espera de cuidados de ambulatório e cirurgia 

Aumentar os ganhos em saúde da População  Índices de Mortalidade e Morbilidade 

Diminuição do risco clínico e não clínico  Número de incidentes e de más práticas clínicas reportadas 

Diminuir necessidade de deslocação dos Utentes  
Percentagem de consultas com realização de mcd’s no 

mesmo dia  

Promover a efectividade dos cuidados  Número de actos clínicos agendados e não realizados    

 
A optimização de recursos e o aproveitamento de sinergias inerentes a um SIS devem reflectir-se 

no seu desempenho financeiro futuro. Na PF (Figura 3) preocupámo-nos em definir objectivos e 

indicadores de produtividade, rentabilidade e equilíbrio financeiro, de forma a indicar se a 

execução da estratégia implementada teve ou não o sucesso esperado. Todos estes indicadores 

podem ser facilmente monitorizados através da contabilidade geral e analítica das Instituições, 

em periodicidades a definir pelas mesmas.   

 

Figura 3: Objectivos Estratégicos e Indicadores da Perspectiva Financeira  
 

Perspectiva Financeira  

Objectivo Estratégico Indicador 

Melhorar os Resultados Económicos Resultados Operacionais (EBIT) 

Incrementar a Produtividade  Valor Acrescentado Bruto per capita 

Aumentar a Rentabilidade  Rentabilidade do Activo (Resultados Operacionais/Activo)   

Manter o equilíbrio financeiro  
Rácio de Equilíbrio Financeiro Mínimo (Capitais Permanentes / 

Imobilizado)   

Aumentar a capacidade auto-financiamento  Free Cash-Flow (ou EBITDA) 

Obter economias de escala  Custo unitário das unidades de produção 

 
No âmbito dos processos internos (Figura 4) privilegiamos os objectivos e indicadores de 

qualidade, de integração e interacção informática, de incentivo ao trabalho por objectivos e do 

reforço da cooperação entre cuidados primários e cuidados hospitalares. Sendo conhecido o 
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problema do excesso de procura nos serviços de urgência hospitalares, passando uma das 

soluções pela maior cooperação entre os CSP e os CH, podemos utilizar a diminuição dos 

episódios verdes (triagem de Manchester) para medir essa cooperação. Refira-se que os 

indicadores Percentagem de resultados de MCDT’s disponibilizados e integrados 

electronicamente e Médicos que usam o computador para armazenar informação clínica dos 

Utentes, foram inspirados no Health Consumer Powerhouse que utiliza indicadores similares 

para calcular anualmente o Euro Health Consumer Index dos países Europeus.   

 

Figura 4: Objectivos Estratégicos e Indicadores da Perspectiva dos Processos Internos  
 

Perspectiva dos Processos Internos     

Objectivo Estratégico Indicador 

Fomentar a melhoria contínua da qualidade  Número de reclamações  

Incentivar uma filosofia de relação contratual e avaliação 

de desempenho com os Serviços e Unidades Funcionais  

Grau de concretização dos objectivos 

contratualizados 

Desenvolver o “Processo Clínico Electrónico”  
Percentagem de resultados de MCDT’s 

disponibilizados e integrados electronicamente   

Incentivar a circulação de informação electrónica  
Médicos que usam o computador para armazenar 

informação clínica dos Utentes 

Alavancar a tecnologia para eliminar a duplicação de 

esforços e as ineficiências administrativas  

Número de procedimentos iniciados em suporte 

digital   

Reforçar os interfaces e protocolos entre os CSP e os CH 
Número de episódios verdes nos Serviços de 

Urgência 

 
Os RH são os principais agentes do processo de mudança e a maior fonte de aprendizagem e 

desenvolvimento organizacional. Por isso, na PADO (Figura 5) utilizamos três 

objectivos/indicadores directamente relacionados com os RH, avaliando se estão a ser garantidas 

as condições para que possam prosseguir com a estratégia delineada. Os restantes três indicadores 

pretendem avaliar o grau de adaptação ao novo paradigma da actividade, como factor de sucesso 

de um SIS.  

 

Figura 5: Objectivos Estratégicos e Indicadores da PADO 
 

Perspectiva da Aprendizagem e Desenvolvimento Organizacional    

Objectivo Estratégico Indicador 

Fomentar a utilização das melhores práticas na gestão dos 

RH  
Índice de Satisfação dos Colaboradores 

Desenvolver as competências de gestão económica e 

financeira dos recursos  

Número de horas formação vs Colaboradores com 

responsabilidades de chefia 

Envolver os colaboradores no processo de mudança e 

integração efectiva de cuidados  

Número de projectos multidisciplinares e 

colaboradores envolvidos     

Prestar mais serviços, em quantidade e qualidade, nos CSP  Taxa de utilização activa dos Utentes inscritos 

Reforçar os Programas de Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde 
Taxa de penetração na população-alvo 

Colocar os Utentes no centro do sistema Número de Utentes sem Médico de Família 
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III PARTE  

 

5. Metodologia do Inquérito   

 

Para avaliação da adequabilidade do modelo de BSC desenvolvido foi criado um questionário na 

ferramenta “Docs” do Google, e enviado, por correio electrónico, a colaboradores da ULSAM, 

EPE com funções de gestão superior e intermédia, portanto, com experiência no desempenho de 

funções num SIS.  

O questionário contempla 8 questões de resposta numa escala de 1 a 5, e uma questão para aferir 

da formação dos inquiridos a fim de os ordenar em dois Grupos:  

 

 Questões 1 e 2 - visam apurar o grau de concordância dos inquiridos com a Missão e a Visão 

definidas; 

 Questão 3 – pretende apurar o grau de concordância dos inquiridos sobre a aplicação nas 

ULS’s, de ferramentas e modelos de gestão, nomeadamente ao nível do planeamento e 

execução de uma estratégia, favorecendo o seu desempenho global; 

 Questão 4 – destina-se a apurar a importância para os inquiridos de cada um dos sete vectores 

estratégicos referidos, e inclui um campo para os inquiridos descreverem outras estratégias 

que considerem importantes; 

 Questões 5, 6, 7 e 8 – Questionam os inquiridos sobre a importância que atribuem a cada um 

dos pares de “Objectivo Estratégio / Indicador” de cada uma das quatro perspectivas do BSC, 

e inclui um campo para os inquiridos acrescentarem outros objectivos/indicadores que 

considerem importantes;   

 Questão 9 - destina-se a identificar se os inquiridos têm ou não formação específica na área 

das ciências da saúde. Resposta de “sim” (Grupo 1) ou “não” (Grupo 2). 

 

Relativamente às questões 1, 2 e 3, foi definida a escala seguinte: 1 (discordo totalmente), 2 

(discordo), 3 (não discordo nem concordo), 4 (concordo) e 5 (concordo totalmente). Quanto às 

questões 4, 5, 6, 7 e 8, a escala adoptada foi a seguinte: 1 (totalmente irrelevante), 2 (irrelevante), 

3 (pouco importante), 4 (importante) e 5 (muito importante). 

 

O questionário foi enviado a 106 colaboradores, dos quais 69% com formação específica em 

saúde (medicina, enfermagem e técnicas de saúde) e 31% das áreas de gestão e de logística. Em 
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termos de origem, 59% dos colaboradores são oriundos dos cuidados de saúde hospitalares e 41% 

dos cuidados de saúde primários. Julgamos que esta distribuição corresponde à representatividade 

das funções e recursos humanos actuais da ULSAM, EPE. 

As respostas foram submetidas on-line pelos inquiridos e integradas automaticamente na 

ferramenta do Google acima referida e posteriormente exportadas para o Excel onde foram 

estatisticamente analisadas. Foram obtidas 27 respostas, o que significa uma taxa de resposta de 

cerca de 25%. 

 

6. Caracterização genérica da ULSAM, EPE 

 

A ULSAM, EPE é um SIS, constituído em 01/10/2008, e resultou da fusão do Centro Hospitalar 

do Alto Minho, E.P.E. com todos os Centros de Saúde do distrito de Viana do Castelo. A sua 

zona de influência estende-se por todo este distrito, localizado na região norte de Portugal, com 

uma área territorial de 2.213 km
2
, e uma população residente estimada em 250.951 habitantes 

(INE – Ano 2008). Integra duas unidades hospitalares e doze centros de saúde. De acordo com 

informação constante no seu Relatório & Contas, registou em 2009 um volume de negócios de 

153 milhões de euros, e realizou 1.323.129 consultas médicas, das quais 194.275 hospitalares, 

136.708 atendimentos nos serviços de urgência, 16.486 cirurgias e teve 21.580 doentes 

internados. Possui um quadro de 2.621 trabalhadores, dos quais 528 médicos e 861 enfermeiros.    

De referir que o autor deste trabalho foi o Coordenador do Plano Estratégico desta Instituição, 

tendo nela desempenhado funções de Vogal do Conselho de Administração desde a sua criação 

até Março/2010. Anteriormente desempenhava as mesmas funções no Centro Hospitalar do Alto 

Minho, EPE, pelo que vivenciou e participou no processo de integração.  

 

7. Resultados do Inquérito   

 

Das 27 respostas obtidas, 17 (63%) são de colaboradores com formação específica em saúde 

(Grupo 1), e 10 (37%) de colaboradores das áreas de gestão e logística (Grupo 2), o que, não 

diferindo muito da distribuição referida no ponto cinco, evidencia idêntica propensão à resposta 

nos dois “grupos” profissionais.   

 

A aplicação nas ULS’s de ferramentas e modelos de gestão para planeamento e execução de 

estratégias, obteve um nível de concordância de 4,63 o que será de realçar face às reservas que se 
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supõe existir na aplicação, nos serviços de saúde, de ferramentas de gestão de cariz 

eminentemente empresarial. De facto, 67% dos inquiridos concordam totalmente, 29% 

concordam e apenas 4% nem concorda nem discorda. Neste ponto, o nível de concordância do 

Grupo 2 (4,80) é superior ao do Grupo 1 (4,53), revelando, eventualmente, que as reservas na 

aplicação de ferramentas de gestão são superiores nos profissionais com formação específica em 

saúde.    

 

Sobre a Missão definida neste trabalho para uma ULS, 7% dos inquiridos concordam, enquanto 

93% concordam totalmente. O Grupo 1 revela uma concordância média de 5,0 (máximo) e o 

Grupo 2 de 4,80. A média global dos dois Grupos foi de 4,93. Este foi o tema que mereceu dos 

inquiridos o nível de concordância mais elevado, eventualmente por ser um assunto já 

interiorizado, face à discussão e aos trabalhos que têm existido sobre o mesmo.   

Relativamente à Visão, 4% não concorda nem discorda, 29% concorda e 67% concorda 

totalmente, o que deriva numa média global de 4,63, sendo que, também nesta questão a média 

do Grupo 1 (4,65) é superior à do Grupo 2 (4,60). 

 

Sobre a importância que os inquiridos atribuíram a cada um dos vectores estratégicos (Figura 6), 

verifica-se que todos eles obtiveram um grau de importância superior a 4 (importante) e a média 

global foi de 4,57. No top três dos vectores estratégicos considerados mais importantes, destacan-

se a Valorização do capital humano (4,96), seguida da Implementação de uma sociedade de 

informação e conhecimento (4,78) e do Reforço da capacidade operativa e de gestão (4,70), 

coincidindo com o que se considera serem os principais factores críticos de sucesso de uma ULS: 

recursos humanos, sistemas de informação, gestão e liderança. 

De realçar igualmente a importância atribuída à Orientação para a qualidade (4,56) confirmando 

que os profissionais de saúde começam a interiorizar que as estratégias estão normalmente 

associadas a questões de qualidade, e à Contratualização e avaliação de desempenho (4,54), que 

começa também a fazer parte do vocabulário dos serviços de saúde e cuja importância os 

profissionais aqui reconhecem.  

 

Realinhar as actividades assistenciais focalizando-as nas actividades mais primárias (4,07) e 

Realinhar a estrutura organizacional em função do novo paradigma da actividade (4,35) ficaram 

na base da tabela, revelando, eventualmente, a estanquicidade histórica entre os diversos níveis 
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de cuidados, as diferenças de cultura e os receios associados à mudança. Genericamente, o Grupo 

1 (4,61) atribuiu maior importância a estas estratégias que o Grupo 2 (4,48) residindo as 

principais diferenças no facto do Grupo 1 ter atribuído uma importância superior ao reforço da 

capacidade operativa e de gestão e à contratualização e avaliação de desempenho, o que é de 

realçar.    

Os inquiridos acrescentaram outras linhas estratégicas que, genericamente, se considera já 

integradas nas estratégias da Figura 6; Comunicação eficaz e orientada para a realização das metas a 

atingir entre os vários elementos que constituem uma ULS; Diminuição da "burocracia" para a solução 

de problemas que vão surgindo no dia-a-dia duma ULS; A importância dos cuidados de Saúde Primários; 

Implementar uma estratégia sustentada de promoção da saúde; Regular o acesso indisciplinado aos 

diferentes prestadores; Centralidade no utente/doente; Equidade no acesso; Desburocratizar, simplificar 

a gestão, eliminar múltiplas assessorias inúteis, ouvir os profissionais do terreno e acompanhá-los 

permanentemente. 

 

Orientação Estratégica
Muito 

Importante
Importante

Pouco 

Importante
Irrelevante

Totalmente 

Irrelevante
Geral

Grupo 

1

Grupo 

2 

Valorizar o Capital Humano 96% 4% 0% 0% 0% 4,96 4,94 5,00

Implementar uma verdadeira Sociedade de 

Informação e Conhecimento
81% 15% 4% 0% 0% 4,78 4,76 4,80

Reforçar a capacidade operativa e de gestão 70% 30% 0% 0% 0% 4,70 4,82 4,50

Orientação para a Qualidade 67% 22% 11% 0% 0% 4,56 4,65 4,40

Institucionalizar a contratualização e a avaliação 

de desempenho
61% 31% 8% 0% 0% 4,54 4,65 4,33

Realinhar a estrutura organizacional em função 

do novo paradigma da actividade 
50% 35% 15% 0% 0% 4,35 4,35 4,33

Realinhar as actividades assistenciais focalizando-

as nas actividades mais primárias
37% 37% 22% 4% 0% 4,07 4,12 4,00

4,57 4,61 4,48Média Global

Médias

Figura 6: Vectores estratégicos - resultados do inquérito 

 
 

Pelos resultados evidenciados na Figura 7, os objectivos estratégicos e os indicadores definidos 

para a PU, mereceram todos níveis de importância significativa para os inquiridos (média global 

de 4,48), não sendo muito relevantes as diferenças entre eles. No topo da tabela aparece a 

satisfação dos utentes (4,56) e logo de seguida a acessibilidade aos cuidados de saúde e os 

ganhos em saúde (ambos com 4,52), enquanto na base surge o objectivo de segurança / risco 

(4,33), eventualmente por este assunto ainda não merecer a devida atenção nos serviços de saúde. 

Normalmente, a satisfação dos utentes também aparece associada à imagem e à reputação o que 

também é importante para o funcionamento das Organizações de Saúde. Na PU as médias globais 
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são iguais nos dois Grupos (4,48), apesar de existirem diferenças significativas em dois 

indicadores; o Grupo 1 valorizou bastante mais a percentagem de consultas com realização de 

mdc’s no mesmo dia, enquanto o Grupo 2 atribui mais valor às listas de espera. Os Inquiridos 

sugeriram outras questões que aqui expomos, embora sejam assuntos de outras perspectivas e não 

possam ser tratadas como verdadeiros objectivos estratégicos e indicadores: É necessária 

informação dos CSP para orientarem os utentes para os CH; Tem de haver resposta aos Médicos de 

Família e aos utentes do tipo de cuidados prestados e da evolução dos casos; Gestão da doença crónica; 

Facilidade no acesso aos registos clínicos; Fácil orientação dentro da unidade hospitalar; Centralidade 

na realização de tarefas administrativas. 

 

Objectivo Estratégico / Indicador
Muito 

Importante
Importante

Pouco 

Importante
Irrelevante

Totalmente 

Irrelevante
Geral

Grupo 

1

Grupo 

2 

Focalização no Utente e na Comunidade em 

Geral / Índice de Satisfação dos Utentes
59% 37% 4% 0% 0% 4,56 4,53 4,60

Reforçar a acessibilidade aos diversos níveis de 

cuidados / Listas de espera de cuidados de 

ambulatório e cirurgia

52% 48% 0% 0% 0% 4,52 4,41 4,70

Aumentar os ganhos em saúde da População / 

Índices de Mortalidade e Morbilidade
63% 26% 11% 0% 0% 4,52 4,47 4,60

Promover a efectividade dos cuidados / 

Percentagem de actos clínicos agendados e não 

realizados

56% 37% 7% 0% 0% 4,48 4,47 4,50

Diminuir a necessidade de deslocação dos 

Utentes / Percentagem de consultas com 

realização de mcd’s no mesmo dia

59% 30% 11% 0% 0% 4,48 4,59 4,30

Diminuição do risco clínico e não clínico / Número 

de incidentes e de más práticas clínicas 

reportadas

52% 33% 11% 4% 0% 4,33 4,41 4,20

4,48 4,48 4,48

Figura 7: Objectivos estratégicos/Indicadores da PU - resultados do inquérito

Médias

Média Global
 

 

Os objectivos e indicadores financeiros não devem neglicenciar o facto dos serviços de saúde 

existirem para satisfazer as necessidades dos utentes. De entre as quatro perspectivas, a financeira 

(Figura 8) foi a que obteve menor importância média global (4,29), o que atesta o sentimento dos 

profissionais relativo àquele facto. Seria, no entanto, de esperar uma diferença maior em relação 

às restantes perspectivas, o que não aconteceu, parecendo evidenciar que as questões de 

sustentabilidade económico-financeira já entraram nas preocupações das Organizações e dos seus 

profissionais, implicando, como refere Calderon (2003), a capacitação dos gestores no campo das 

finanças.  
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Eventualmente por maior familiarização com o tema da produtividade, o indicador mais 

valorizado nesta perspectiva foi o VAB per capita (4,48). Ao contrário do que seria de esperar, o 

Grupo 1 (4,36) deu mais importância aos indicadores da PF do que o Grupo 2 (4,17) 

principalmente porque valorizou significativamente mais três indicadores, nomeadamente, a 

rentabilidade do activo, a capacidade de auto-financiamento e o rácio do equilíbrio financeiro. 

Prospecção de mercado/renegociação dos contratos foi acrescentado pelos inquiridos, mas esta 

matéria integra-se, por exemplo, no indicador dos resultados operacionais. Pode, no entanto, 

constituir-se como um bom Objectivo/indicador de um BSC mais micro, por exemplo, do Serviço 

de Aprovisionamento.    

 

Objectivo Estratégico / Indicador
Muito 

Importante
Importante

Pouco 

Importante
Irrelevante

Totalmente 

Irrelevante
Geral

Grupo 

1

Grupo 

2 

Incrementar a Produtividade / Valor Acrescentado 

Bruto (VAB) por Colaborador
52% 44% 4% 0% 0% 4,48 4,41 4,60

Obter economias de escala / Redução do custo 

unitário das diferentes unidades de produção
48% 37% 15% 0% 0% 4,33 4,29 4,40

Aumentar a capacidade de auto-financiamento / 

Free Cash-Flow
45% 44% 11% 0% 0% 4,33 4,53 4,00

Manter o Equilibrio Financeiro / Rácio de 

Equilíbrio Financeiro Mínimo (Capitais 

Premanentes / Imobilizado)

41% 44% 15% 0% 0% 4,26 4,41 4,00

Melhorar os Resultados Económicos / Resultados 

Operacionais (EBIT)
33% 52% 15% 0% 0% 4,19 4,24 4,10

Aumentar a Rentabilidade / Rentabilidade do 

Activo (Resultados Operacionais/Activo)
30% 55% 15% 0% 0% 4,15 4,29 3,90

4,29 4,36 4,17

Figura 8: Objectivos estratégicos/Indicadores da PF - resultados do inquérito

Média Global

Médias

 

 

Em contrapartida, os objectivos e indicadores da PPI (Figura 9) foram os que obtiveram a maior 

importância média global (4,61), revelando a importância que os profissionais atribuem à 

melhoria dos processos de trabalho. Relevante é o facto da contratualização de objectivos com os 

serviços (4,74) ter superado a importância do desenvolvimento do processo clínico electrónico 

(4,70), e de todos os objectivos/indicadores relacionados com tecnologia e informação, que por 

sua vez, são mais valorizados que o reforço dos interfaces e protocolos entre os CSP e os CH 

(4,56) e o fomento da melhoria contínua da qualidade (4,33). 

Mais uma vez, a importância média atribuída pelo Grupo 1 (4,65) foi superior à do Grupo 2 

(4,53) justificada, principalmente, pela diferença significativa na importância do reforço dos 

interfaces e protocolos entre os CSP e os CH / Número de episódios verdes nos Serviços de 
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Urgência: Grupo 1 (4,82), Grupo 2 (4,10). Note-se que o Grupo 2 valorizou mais o 

desenvolvimento do processo clínico electrónico, sendo certo que, o mais natural, seria o 

contrário. Por outro lado, o Grupo 1 valorizou mais o alavancar da tecnologia para eliminar a 

duplicação de esforços e as ineficiências administrativas, o que deriva em aparente contradição.   

Foi sugerido por um inquirido a integração normativa/regulamento interno mas esta questão é 

normativa e processual, fora do âmbito de um BSC.  

 

Objectivo Estratégico / Indicador
Muito 

Importante
Importante

Pouco 

Importante
Irrelevante

Totalmente 

Irrelevante
Geral

Grupo 

1

Grupo 

2 

Incentivar uma filosofia de relação contratual e 

avaliação de desempenho com os Serviços e 

Unidades Funcionais / Grau de concretização dos 

objectivos contratualizados

74% 26% 0% 0% 0% 4,74 4,65 4,90

Desenvolver o “Processo Clínico Electrónico” / 

Percentagem de resultados de mcdt’s 

disponibilizados e integrados electronicamente

70% 30% 0% 0% 0% 4,70 4,65 4,80

Alavancar a tecnologia para eliminar a duplicação 

de esforços e as ineficiências administrativas / 

Número de procedimentos iniciados em suporte 

digital

67% 33% 0% 0% 0% 4,67 4,76 4,50

Incentivar a circulação de informação electrónica / 

Médicos que usam o computador para armazenar 

informação clínica dos Utentes

63% 37% 0% 0% 0% 4,63 4,65 4,60

Reforçar os interfaces e protocolos entre os CSP 

e os CH / Número de episódios verdes nos 

Serviços de Urgência

74% 18% 0% 4% 4% 4,56 4,82 4,10

Fomentar a melhoria contínua da qualidade / 

Número de reclamações
52% 30% 18% 0% 0% 4,33 4,35 4,30

4,61 4,65 4,53Média Global

Figura 9: Objectivos estratégicos/Indicadores da PPI - resultados do inquérito

Médias

 

 

Na PADO (Figura 10), reforçar os programas de prevenção da doença e promoção da saúde / 

taxa de penetração na população-alvo foi o objectivo/indicador que obteve o maior grau de 

importância para os inquiridos (4,70). Os três objectivos/indicadores directamente relacionados 

com os recursos humanos revelam níveis de importância significativos e muito semelhantes 

(entre 4,67 e 4,56). Os utentes sem médico de família constitui, também, um indicador importante 

para os inquiridos (4,59) e, prestar mais serviços, em quantidade e qualidade, nos CSP / Taxa de 

utilização activa dos Utentes inscritos foi o par que obteve um nível de importância menor (4,19) 

em consonância com o nível de importância atribuída à estratégia de realinhar as actividades 

assistenciais focalizando-as nas actividades mais primárias. Apesar da diferença não ser 

significativa, verifica-se novamente um nível de importância maior no Grupo 1, com origem, 
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principalmente, no índice de satisfação dos colaboradores. A julgar por estes resultados, a 

valorização do capital humano é mais importante para os colaboradores com formação específica 

na área da saúde do que para os restantes.  

Alinhar as práticas com o plano nacional de saúde foi sugerido para a PADO, mas esta é uma 

questão de dever das Instituições de Saúde, principalmente das públicas.  

 

Objectivo Estratégico / Indicador
Muito 

Importante
Importante

Pouco 

Importante
Irrelevante

Totalmente 

Irrelevante
Geral

Grupo 

1

Grupo 

2 

Reforçar os Programas de Prevenção da Doença 

e Promoção da Saúde / Taxa de penetração na 

população-alvo

70% 30% 0% 0% 0% 4,70 4,71 4,70

Envolver os colaboradores no processo de 

mudança e integração efectiva de cuidados / 

Número de projectos multidisciplinares e 

colaboradores envolvidos

70% 26% 4% 0% 0% 4,67 4,76 4,50

Fomentar a utilização das melhores práticas na 

gestão dos RH / Índice de Satisfação dos 

Colaboradores 

70% 22% 8% 0% 0% 4,63 4,76 4,40

Colocar os Utentes no centro do sistema / 

Número de Utentes sem Médico de família
67% 26% 7% 0% 0% 4,59 4,65 4,50

Desenvolver as competências de gestão 

económica e financeira dos recursos / Número de 

horas Formação vs Colaboradores com 

responsabilidades de chefia

56% 44% 0% 0% 0% 4,56 4,53 4,60

Prestar mais serviços, em quantidade e 

qualidade, nos CSP / Taxa de utilização activa 

dos Utentes inscritos

41% 41% 15% 3% 0% 4,19 4,29 4,00

4,56 4,62 4,45

Médias

Média Global

Figura 10: Objectivos estratégicos/Indicadores da PADO - resultados do inquérito

 
 
Todos os objectivos/indicadores obtiveram um nível de importância superior a 4,0. A Figura 12 

do Anexo ordena os objectivos/indicadores por ordem decrescente da média geral de importância 

atribuída pelos inquiridos. A importância média foi de 4,53 no Grupo 1, de 4,41 no Grupo 2, e a 

média geral foi de 4,48.   

Com recurso às ferramentas de formatação do excel, ordenou-se, pela média geral, os 

objectivos/indicadores em quatro escalões de importância. O 1.º escalão integra sete 

objectivos/indicadores, todos da PPI e da PADO, sendo nestas perspectivas que reside o maior 

potencial de criação de valor e, por isso, os órgãos de gestão dos SIS’s devem, sobre os mesmos, 

exercer um enfoque especial. No 2.º escalão estão representados nove objectivos/indicadores 

maioritariamente da PU. Os 3.º e 4.º escalões integram quatro objectivos/indicadores cada, 

predominantemente da PF. 
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Por último, realizamos um teste de igualdade às médias para os dois Grupos profissionais e para 

todas as questões do inquérito, consistindo o teste na validação de duas hipóteses, 

nomeadamente: 

Hipótese 0: Média Grupo 1 = Média Grupo 2, 

Hipótese 1: Média Grupo 1   Média Grupo 2. 

 

Para além das médias individuais, foi calculada a variância das respostas de cada Grupo e 

posteriormente calculada a variável t que, se inferior a um t crítico valida a Hipótese 0 e, se 

superior, rejeita-a. Os resultados da variável t para cada questão, constam das Figuras 13, 14 e 15 

em anexo. Para um nível de significância de 10%, com t crítico de 1,708, verifica-se que o t 

observado é sempre inferior ao t crítico, aceitando-se, assim, para todas as questões, a Hipótese 0, 

isto é, do ponto de vista estatístico, não há diferenças entre os dois Grupos profissionais 

analisados.     

 

8. Conclusão 

 

Este trabalho procurou, baseado na revisão da literatura e experiência do autor, identificar alguns 

elementos-chave inerentes a um Sistema Integrado de Saúde, respectivamente a Missão, a Visão, 

os vectores estratégicos e os princípios estruturantes de um balanced scorecard, e proceder à sua 

validação através de questionário enviado a colaboradores de um SIS com funções de gestão de 

topo e intermédia. Com o objectivo simultâneo de comparar as respostas e aferir as diferenças, os 

inquiridos foram divididos em dois Grupos, nomeadamente o grupo com formação específica em 

saúde (grupo 1) e o grupo com formação em gestão e logística (grupo 2). 

 

Apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, sob o 

ponto de vista qualitativo existem diferenças que devem ser sublinhadas. Tais diferenças são 

apresentadas nos parágrafos seguintes. 

 

O nível de concordância de 4,63 evidencia claramente a percepção de todos os profissionais de 

saúde inquiridos para a necessidade de implementação, nos SIS, de ferramentas e modelos de 

gestão para planeamento e execução da estratégia. Esta percepção implica a existência, nos SIS, 

de uma competência em gestão estratégica, desde logo, também evidenciada pela importância de 

4,70 atribuída ao vector estratégico do reforço da capacidade operativa e de gestão.  
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A Missão de um SIS parece consensual e interiorizada por todos os profissionais, principalmente 

pelo grupo com formação em saúde, onde o nível de concordância foi total (5). De igual modo, 

podemos concluir que a Visão definida neste trabalho é adequada para um SIS, assim como a 

estratégia que foi aqui delineada, e que obteve uma média de importância global de 4,57. Note-se, 

contudo, que existem vectores estratégicos mais importantes que outros, e os três mais 

valorizados pelos inquiridos, sustentam a opinião de que, os principais factores críticos de 

sucesso de um SIS são os recursos humanos, os sistemas de informação e a capacidade de gestão 

e liderança. A importância atribuída ao vector realinhar as actividades assistenciais focalizando-

as nas actividades mais primárias, embora positiva (4,07), evidencia a necessidade de um 

esforço adicional na integração dos cuidados assistenciais, e realça o facto de que fundir as 

pessoas é mais importante que fundir as empresas (Thorsell, 2009). Merece destaque o Grupo 1 

ter superado o Grupo 2 na importância atribuída aos vectores estratégicos reforço da capacidade 

operativa e de gestão e à contratualização e avaliação de desempenho. 

 

O ranking dos vectores estratégicos está, aliás, em consonância com o ranking da média geral dos 

objectivos/indicadores da Figura 12. O primeiro escalão de indicadores, todos da PADO e da PPI, 

confirma também que a estratégia de gestão e criação de valor de um SIS deve focalizar-se nas 

três áreas já referidas - recursos humanos, sistemas de informação e reforço da capacidade 

operativa e de gestão – e nos programas de prevenção da doença e promoção da saúde. 

 

Relevante é o facto do grau de concretização dos objectivos contratualizados ter superado todos 

os restantes indicadores. Certamente, as Organizações devem aproveitar esta aparente apetência 

dos profissionais para fomentar e aperfeiçoar os mecanismos de contratualização interna, o que, 

certamente conduzirá a melhores desempenhos.   

 

Existem dois indicadores que, aparentemente, parecem deslocados, nomedamente o número de 

reclamações da PPI (19.ª posição), e a taxa de utilização activa dos utentes inscritos nos CSP da 

PADO (22.ª posição), o que poderá indiciar não serem bons indicadores para estas perspectivas 

ou, então, algum desconforto dos inquiridos relativamente aos mesmos.  

 

Verificamos que, regra geral, todos os indicadores do primeiro escalão, foram muito valorizados 

por ambos os Grupos e, no conjunto dos indicadores não existem diferenças muito significativas 

entre ambos. Será no entanto de realçar as seguintes excepções: i) número de episódios verdes 

nos serviços de urgência – o Grupo 1 colocou-o no 1.º escalão, foi inclusivé o mais valorizado 
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por este Grupo, enquanto o Grupo 2 colocou-o no 4.º escalão; ii) lista de espera de cuidados de 

ambulatório e cirurgia – no Grupo 2 ficou no 1.º escalão enquanto no Grupo 1 ficou no 3.º 

escalão; estas diferenças podem, no nosso entender, residir no facto do Grupo 2 ter respondido a 

estes indicadores na qualidade de utentes e não de colaboradores de uma organização de saúde.  

 

Globalmente, o Grupo 1 pareceu mais interessado nestas matérias que o Grupo 2, apesar de ter 

um nível de concordância menor quanto à implementação, nos SIS, de ferramentas e modelos de 

gestão para planeamento e execução das estratégias. Pela variância global de todas as respostas 

de cada Grupo (Figura 13) foi também o Grupo 1 que se revelou mais homogéneo.  

 

Em resumo, os princípios subjacentes a um BSC, tratados neste trabalho, Missão, Visão, 

Vectores estratégios, Objectivos e Indicadores, parecem adequados para um SIS.  

Compete a cada uma das Organizações, fazer uma avaliação da sua situação actual, definir a 

estratégia e estabelecer metas, anuais e, eventualmente, plurianuais, para cada um dos indicadores 

aqui elencados. Para serem bem sucedidos na utilização do BSC, os SIS necessitam, pelo menos, 

de investir em sistemas de informação de suporte à sua utilização, e em desenvolver uma 

competência estratégica disseminada pela Organização. 
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Figura 11: Mapa Estratégico de um SIS 
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MAPA ESTRATÉGICO MACRO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 

Maximizar o valor entregue aos Utentes  contribuindo 

para o bem estar geral da população e para a 
sustentabilidade do sistema de saúde. 

Fomentar a 
utilização das 
best practices
na gestão RH, 
estimulando a 
valorização do 

capital humano 
pela avaliação 

do desempenho 
e formação 
adequada

Reforçar a 
capacidade 

operativa  e os 
procedimentos e 

práticas de gestão,  
especialmente  da 

gestão económica e 
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recursos e  do 
planeamento 

estratégico 

Suportar o processo de mudança e desenvolvimento com SI’s / TI’s adequados 
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nas fases mais 
primárias da 

doença, reforçando 
os programas de 

prevenção e 
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Cuidados Primários

Estruturar a Organização em função 
do novo foco da actividade, da sua 
nova dimensão, do incremento do 

poder de intervenção no mercado e 
dos interfaces entre os diversos 

níveis de cuidados  

Desenvolver o processo clinico 
electrónico  e aumentar a 

informação e  a comunicação. Mover 
a informação, não as pessoas 

Institucionalizar 
uma filosofia de 

relação 
contratual com 
os prestadores 
de serviços e 
promover a 
utilização de 

ferramentas de 
avaliação de 
desempenho 

Assegurar a auto-
suficiência económica e 
financeira a longo prazo

Garantir o investimento indispensável à 
progressiva diferenciação e actualização de 
conhecimentos científicos e aquisição dos 
meios técnicos necessários para a 
consolidação das boas práticas no domínio 
dos cuidados de saúde.
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Figura 12: Ranking dos Objectivos/Indicadores

Geral Grupo 1 Grupo2

Incentivar uma filosofia de relação contratual e avaliação de desempenho com 

os Serviços e Unidades Funcionais / Grau de concretização dos objectivos 

contratualizados

1 PPI 4,74 4,65 4,90

Reforçar os Programas de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde / Taxa 

de penetração na população-alvo
2 PADO 4,70 4,71 4,70

Desenvolver o “Processo Clínico Electrónico” / Percentagem de resultados de 

mcdt’s disponibilizados e integrados electronicamente
3 PPI 4,70 4,65 4,80

Envolver os colaboradores no processo de mudança e integração efectiva de 

cuidados / Número de projectos multidisciplinares e colaboradores envolvidos

4 PADO 4,67 4,76 4,50

Alavancar a tecnologia para eliminar a duplicação de esforços e as ineficiências 

administrativas / Número de procedimentos iniciados em suporte digital

5 PPI 4,67 4,76 4,50

Fomentar a utilização das melhores práticas na gestão dos RH / Índice de 

Satisfação dos Colaboradores 
6 PADO 4,63 4,76 4,40

Incentivar a circulação de informação electrónica / Médicos que usam o 

computador para armazenar informação clínica dos Utentes
7 PPI 4,63 4,65 4,60

Colocar os Utentes no centro do sistema / Número de Utentes sem Médico de 

família
8 PADO 4,59 4,65 4,50

Desenvolver as competências de gestão económica e financeira dos recursos / 

Número de horas Formação vs Colaboradores com responsabilidades de chefia
9 PADO 4,56 4,53 4,60

Reforçar os interfaces e protocolos entre os CSP e os CH / Número de 

episódios verdes nos Serviços de Urgência
10 PPI 4,56 4,82 4,10

Focalização no Utente e na Comunidade em Geral / Índice de Satisfação dos 

Utentes
11 PU 4,56 4,53 4,60

Reforçar a acessibilidade aos diversos níveis de cuidados / Listas de espera de 

cuidados de ambulatório e cirurgia
12 PU 4,52 4,41 4,70

Aumentar os ganhos em saúde da População / Indíces de Mortalidade e 

Morbilidade
13 PU 4,52 4,47 4,60

Incrementar a Produtividade / Valor Acrescentado Bruto (VAB) por Colaborador 14 PF 4,48 4,41 4,60

Promover a efectividade dos cuidados / Percentagem de actos clínicos 

agendados e não realizados
15 PU 4,48 4,47 4,50

Diminuir a necessidade de deslocação dos Utentes / Percentagem de consultas 

com realização de mcd’s no mesmo dia
16 PU 4,48 4,59 4,30

Obter economias de escala / Custo unitário das diferentes unidades de 

produção
17 PF 4,33 4,29 4,40

Aumentar a capacidade de auto-financiamento / Free Cash-Flow 18 PF 4,33 4,53 4,00

Fomentar a melhoria contínua da qualidade / Número de reclamações 19 PPI 4,33 4,35 4,30

Diminuição do risco clínico e não clínico / Número de incidentes e de más 

práticas clínicas reportadas 20 PU 4,33 4,41 4,20

Manter o Equilibrio Financeiro / Rácio de Equilíbrio Financeiro Mínimo (Capitais 

Premanentes / Imobilizado)
21 PF 4,26 4,41 4,00

Prestar mais serviços, em quantidade e qualidade, nos CSP / Taxa de utilização 

activa dos Utentes inscritos
22 PADO 4,19 4,29 4,00

Melhorar os Resultados Económicos / Resultados Operacionais (EBIT) 23 PF 4,19 4,24 4,10

Aumentar a Rentabilidade / Rentabilidade do Activo (Resultados 

Operacionais/Activo) 24 PF 4,15 4,29 3,90

4,48 4,53 4,41

↑ - 1.º escalão; ↗ - 2.º escalão; ↘ - 3.º escalão; ↓ - 4.º escalão
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Figura 13: Teste de igualdade às Médias das Questões 1, 2 e 3

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2

1. A Missão de uma ULS deve ser: Identificar as necessidades

em saúde da população residente na sua área de influência e

proporcionar-lhes uma resposta integrada, de fácil acesso e em

tempo útil e com eficiência e qualidade técnica e social, num

quadro de desenvolvimento económico e financeiro sustentável

5,00 4,80 0,0000 0,1600 0,8333

2. A Visão de uma ULS deve ser: Um sistema integrado de

saúde orientado para a maximização dos ganhos em saúde e

para o bem-estar geral da população, com uma organização

optimizada e centrada nas necessidades dos Utentes e constituir-

se como modelo de referência para outros prestadores de

cuidados de saúde

4,65 4,60 0,3460 0,2400 0,0848

3. Uma ULS, no âmbito da sua Missão e Visão, pode ser gerida

com ferramentas e modelos de gestão, nomeadamente ao nível

do planeamento e execução de uma estratégia, favorecendo o

seu desempenho global.

4,53 4,80 0,3668 0,1600 -0,5005

t
Média

Questão
Variância
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