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Capítulo 9 
ESTUDO EMPÍRICO 
 

 
9.1 - Objectivos, Conceptualização e Procedimentos 

 

 

Quando do estabelecimento das metas a prosseguir neste estudo, definiu-se como 

objectivo específico a avaliação da oferta e consumo de cuidados de saúde em doentes 

VIH positivos prestados numa unidade de cuidados diferenciados, para além de 

caracterizar a população investigada em termos sócio-demográficos, patologia de base 

e consumo de recursos hospitalares associados ao tratamento, à qual se adicionou 

informação pertinente para a caracterização do risco individual dos doentes VIH+, 

admitiu-se como relevante enquadrar este grupo de doentes no universo 

epidemiológico nacional para a infecção por VIH/SIDA de modo a que, sumariamente, 

pudéssemos percepcionar o seu peso relativo. Porque se trata de uma investigação 

geográfica na área da saúde, propusemo-nos elaborar a cartografia da distribuição 

geográfica do evento -“infecção por VIH/SIDA”, de modo a poder trabalhar em 

contexto espacial alguns dos indicadores epidemiológicos que, regra geral, estão 

associados a este tipo de situações: prevalência e evolução da incidência, utilizando 

como base territorial unidades concelhias para o intervalo 1996 – 2001. 

Adicionalmente, procurar-se-ia descrever a dinâmica evolutiva associada às 

respectivas categorias de transmissão para a infecção por VIH/SIDA.  

O privilegiar da unidade concelhia como área de análise (278 concelhos para Portugal 

continental), em detrimento do distrito (18 unidades distritais para Portugal 

continental), deriva da realidade distrital proporcionar uma escala de investigação 

desadequada para os objectivos traçados para este estudo. Fundamentalmente, para a 

delimitação de base distrital relevam critérios político-administrativos que coligem, 

numa mesma área, dados epidemiológicos referentes a populações cuja realidade 

social, cultural e económica é particularmente diversa. 

Dando cumprimento aos objectivos inicialmente propostos, descrição da realidade 

epidemiológica nacional para doentes infectados pelo VIH/SIDA, foi solicitado em 

2002 à Comissão Nacional de Luta Contra a Sida (CNLCS), e posteriormente ao 

Instituto Nacional de Saúde (INSA) – Centro de Vigilância Epidemiológica das 
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Doenças Transmissíveis (CVEDT), o acesso ao número de casos notificados em 

Portugal por infecção VIH/SIDA, desagregados por unidade concelhia, ano de 

notificação, sexo e classe etária, de um modo consecutivo para os anos de 1996 até 

2001. Uma vez que tal pretensão não foi satisfatoriamente respondida, apesar das 

múltiplas diligências efectuadas optou-se, em alternativa, por investigar os Óbitos por 

Causa VIH/SIDA, partindo dos dados estatísticos publicados pelo INE para este fim, 

sendo certo que os valores disponibilizados pelo CVEDT apenas se circunscrevem aos 

casos notificados, informando, consequentemente, um número de óbitos 

significativamente inferior ao divulgado pelo INE para as mesmas causas de morte, 

envolvendo portadores assintomáticos (PA), complexo relacionado com SIDA (CRS) e 

SIDA. 

Tirando partido dos dados já publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)1, 

através das Estatísticas de Saúde – Causas de Morte (Lista de 50 Rubricas), alargou-se 

o intervalo temporal da investigação, abrangendo a década 1992 – 2001, 

posteriormente corrigida e dividida em dois quinquénios, 1991 – 1995 e 1996 – 2000, 

uma vez que o acesso ao obituário de 2001, especificamente por causa VIH/SIDA (57), 

segundo a distribuição geográfica por concelho de residência e grupo etário não foi 

autorizado pelos serviços centrais do INE alegando sujeição a segredo estatístico para 

a vasta maioria dos concelhos nacionais. 

Apesar das diversas e inusitadas contingências, procedeu-se à aquisição dos dados de 

óbito por causa VIH/SIDA (57) para Portugal continental, pese o facto destes dados 

secundários só serem disponibilizados pelo INE sob a forma de quadros de base 

distrital, sem qualquer código de referenciação geográfica a nível concelhio, obrigando 

o utilizador à aquisição e consequente tratamento de 18 tabelas distintas para cada ano, 

de modo a poder completar os dados referentes aos 278 concelhos investigados em 

Portugal continental. 

A agregação do evento “óbitos por causa VIH/SIDA” em quinquénios tem por 

objectivo contribuir para a estabilização dos indicadores de risco produzidos para cada 

unidade concelhia, numa tentativa de minimizar a flutuação aleatória dos valores a 

determinar, sobretudo quando se procede à divisão dos eventos observados por um 

número reduzido de efectivos populacionais expostos ao risco (Assunção, 2001; 

Gatrell, 2002). 

                                                 
1À data estavam disponíveis os dados referentes ao intervalo 1991 a 1999 aguardando-se, em 2002, a 
publicação dos dados referentes aos anos de 2000 e 2001. 
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Adicionalmente, e porque os valores encontrados para o evento “óbitos por causa 

SIDA” em indivíduos <15 anos eram absolutamente inexistentes ou raros, tomou-se a 

decisão de os desprezar, considerando apenas os eventos registados entre os 15-65 ou 

mais anos, distribuídos por grupos etários com uma amplitude de cinco anos. 

No que se refere aos efectivos populacionais das unidades de análise, foram utilizadas 

as populações estimadas pelo INE para os anos de 1993 e 1998, partindo dos Censos 

de 1991, desagregadas por concelho e grupo etário (Fig. 9.1). 

Para o cálculo das Taxas de mortalidade ajustadas para a idade (Tmai), com o 

objectivo de corrigir distorções causadas pela diversidade da estrutura etária das 

populações investigadas, procedeu-se à padronização das taxas de mortalidade 

aplicando-se o método indirecto, de acordo com o algoritmo referenciado por Stone et 

al. (1999; pp.79): 
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Para o cálculo da Taxa bruta de mortalidade na população padrão, foram 

considerados os óbitos observados por quinquénio, tendo como denominadores as 

populações estimadas para o meio do período, respectivamente 1993 e 1998 (INE). 

Para além da já mencionada agregação dos valores dos óbitos em intervalos de cinco 

anos, e procurando controlar de forma mais efectiva as flutuações aleatórias dos dados 

presentes nas Tmai, sempre que associadas a populações de pequena dimensão, optou-

se por aplicar aos valores alcançados o Estimador Bayesiano Empírico (EBE) como 

modelo de estimação e ajustamento de taxas, tal como Bailley e Gatrell (1995; pp. 

304) o apresentam: 

=iθ̂ witi + (1 - wi) mi 

 
No âmbito da Análise Exploratória de Dados Espaciais, no que respeita à investigação 

de associações entre os valores alcançados para a Estimativa Bayesiana Empírica de 

mortalidade por causa VIH/SIDA (EBEm), privilegiou-se a aplicação da medida de 

autocorrelação espacial univariada – Índice Global de Moran, de acordo com a 

fórmula abaixo indicada (Assunção, 2001; pp. 26), de modo a averiguar a existência 

de dependência espacial da variável em causa, assumindo para efeitos de significância 

estatística a suposição de normalidade para os cálculos das autocorrelações, tal como 
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defende Walter (1993; citado por Dias, 2001; pp. 51, 113), sempre que se consideram 

dados de pelo menos 20 áreas: 
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Para identificação de processos de autocorrelação espacial local, aplicou-se o Índice 

Local de Associação Espacial –LISA, no intuito de identificar a existência de clusters, 

utilizando o seguinte algoritmo (Câmara et al. [no prelo]): 
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Por último, e de modo a poder estimar a intensidade do fenómeno investigado, medido 

no espaço de forma discreta, interpolando valores para todas as áreas em estudo, 

aplicamos às EBEm, um interpolador inexacto de distância inversa, disponibilizado 

pelo software – MapInfo Professional 6.0, como forma de produzir um outro tipo de 

leitura sobre o fenómeno estudado. Neste procedimento, os dados são distribuídos de 

modo contínuo, desconsiderando os limites administrativos de área concelhia, 

alcançando-se, por esta via, uma variação gradual do fenómeno, mais consentânea com 

o comportamento real da mortalidade em causa. 

Para a geração da superfície foram utilizados como pontos amostrais os centroides de 

cada concelho, estabelecendo-se células de 1km2, cujo valor foi estimado na razão 

inversa do quadrado da distância entre o centro da célula e os pontos amostrais 

presentes num raio de busca de 50 km. 
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Figura 9.1 – Diagrama Conceptual sobre Investigação da Mortalidade por Causa SIDA 
 

 
 

 

9.2 - Utilização de Dados Hospitalares de Doentes VIH/SIDA 

 
 
No que respeita à utilização de dados hospitalares envolvendo doentes VIH/SIDA, o 

objectivo major deste procedimento reside na caracterização da procura e na estimação 

dos custos envolvidos na prestação de cuidados de saúde a doentes infectados pelo 

VIH, atendidos num hospital de agudos altamente diferenciado, inscrito na Rede de 

Referenciação Hospitalar em Infecciologia, pelo que a escolha recaiu sobre o Serviço 

de Doenças Infecciosas dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC). A este 

nível, o Serviço de Doenças Infecciosas dos HUC presta a estes utentes diversos tipos 

de cuidados de saúde que podem ser obtidos na unidade de Hospital de Dia2 ou na 

Unidade de Internamento, sempre que a situação clínica o justifique (Fig. 9.2.1). 

                                                 
2 Hospital de Dia – constitui uma unidade de prestação de cuidados de saúde que, tal como o nome 
indica, funciona em regime diurno e de ambulatório, dando possibilidade ao doente de manter grande 
parte das ocupações normais e permanecer no seio da família. Para além de constituir uma forma mais 
eficiente de gestão de recursos em saúde, evitando grande parte dos custos relacionados com a hotelaria 
hospitalar, sem prejuízo do doente, também o beneficia por o isentar das regras e incómodos inerentes à 
hospitalização em unidade de internamento. 

Eventos: 
-Óbitos observados; 
População estimada 
meio do período: 
(1993, 1998); 

- Padronização (método indirecto): 
- Estimador Bayesiano Empírico; 
- Índice Global Moran; 
- Índice Local de Associação Espacial – LISA; 
- Interpolador de Distância Inversa (inexacto); 

Métodos Materiais 

-Taxas de mortalidade ajustadas 
para a idade (quinquénio); 
- Estimativa Bayesiana Empírica de 
mortalidade (quinquénio);  
- I de Moran; 
- Mapa de clusters  – LISA; 
- Superfície de densidade 
(Interpolador de Distância Inversa)

Resultados 
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Figura 9.2.1 – Organigrama do Departamento de Doenças Infecciosas dos HUC 

 

 
Fonte: dados HUC adaptados 

 
Tomando como válidas as recomendações de Béresniak e Duru (1999), a abordagem 

dos custos da doença, para além de aferir o impacto económico gerado por 

determinada patologia, permite também atender às consequências globais que a doença 

projecta na sociedade. A este respeito poder-se-á atender a uma avaliação de custos 

segmentada por dois patamares de mensuração diversa: custos directos e custos 

indirectos. 

Os custos directos representam os valores monetários directamente imputados a 

consultas, hospitalizações, terapêutica, transportes, entre outros, ou seja, um conjunto 

de recursos que, objectivamente, servem a prestação de cuidados de saúde. 

Os custos indirectos envolvem um conjunto de elementos cuja mensuração e 

conversão em unidades monetárias é particularmente difícil. Partindo do princípio que 

a doença tem um custo económico superior ao que é gasto na aquisição de cuidados de 

saúde (stricto sensu), esta categoria envolve um conjunto de custos que o estado de 

doença projecta, por via indirecta, sobre o sujeito e/ou o seu agregado familiar, círculo 

de amigos, entidade patronal, entre outros. Por este motivo, os custos indirectos da 

doença são, regra geral, encarados como um verdadeiro custo social que envolve itens 

tão variados como custos relacionados com a interrupção da actividade do doente e 

seus familiares directos (sobretudo quando abrange populações que detêm uma função 

laboral e social produtiva), deslocações e despesas com visitas e/ou acompanhamento 

da pessoa doente, guarda de crianças, apoio psicológico da família, entre outras.  

HUC 

Dep. de Doenças Infecciosas 

Lab. Virologia Serviço de Infecciosas 

Hospital de Dia Consulta Externa 

Infecciologia Medicina  
do Viajante 

Consulta de 
Imunodeficiência 

Tratamentos 

Internamento 
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Adicionalmente, Béresniak e Duru (1999) referenciam a existência de outra 

subcategoria, frequentemente mencionada por autores anglo-saxónicos e que designam 

por efeitos intangíveis, compreendendo a avaliação dos efeitos da doença sobre a 

qualidade de vida do doente e da sua família – pretium doloris3: 

 
«O estado moral do paciente e da sua família, a angústia, as perdas 

afectivas, o sofrimento, a impossibilidade de lazer, etc.» (Béresniak e 

Duru, 1999; pp. 95). 

 
Estamos pois perante uma categoria de efeitos cuja avaliação e consequente conversão 

monetária é particularmente difícil de alcançar de forma tangível e universal, 

porquanto nos deparamos com um conjunto de variáveis qualitativas, vivenciadas de 

forma singular e subjectiva pelos doentes e respectivas famílias, variando de acordo 

com a letalidade da doença, nível de incapacidade, sobrevida prevista, entre outros, 

justificando por estes motivos a frequente secundarização a que estes factores estão 

sujeitos quando se avaliam custos na doença4. 

Neste enquadramento, procurámos aceder, em termos de indicadores de custos 

directos, a um instrumento que, de uma forma rigorosa mas suficientemente 

abrangente, quantificasse para cada episódio de doença o custo conjunto dos serviços 

de saúde prestados, podendo, neste caso específico, optar por um de dois instrumentos, 

consoante se tratasse de cuidados prestados na unidade de internamento ou na unidade 

de ambulatório (Hospital de Dia).  

No caso de optarmos pela avaliação de custos dos cuidados de saúde prestados por 

episódio de doença, em resultado da infecção por VIH/SIDA, com consequente 

internamento, dever-se-ia aceder a uma medida de produção hospitalar que, de uma 

forma global contabilizasse o conjunto de cuidados que cada doente recebe em função 

das suas necessidades, como parte do processo de tratamento definido pelo médico e 

que, no caso dos doentes internados, pode ser alcançada através da consulta dos 

Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDHs). Caso a avaliação recaísse sobre os 
                                                 
3 Pretium doloris – custo da dor. 
4 Uma outra tentativa de conversão monetária dos custos intangíveis e que aparece associada ao cálculo 
de custos indirectos, designada por willingness to pay, i.e. (pré) “disposição a pagar”, encontra-se 
associada ao princípio jurídico expresso pelo médico, teólogo e filósofo judeu Moisés Maimónides 
(1138 – 1204) e que se resume no seguinte princípio: «Os juízes avaliam o crime em função daquilo que 
a vítima ou a sua família estariam dispostos a pagar para evitarem o dano causado». Através da 
elaboração de um inquérito a uma amostra adaptada da população, determina-se a quantia que os 
indivíduos estariam dispostos a desembolsar para evitarem determinado efeito: certo tipo de sofrimento, 
perda de momentos de ócio, etc. (Béresniak e Duru, 1999; pp. 95 – 96; Frederico, 2000; pp. 39 - 48). 
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custos dos cuidados prestados em regime de ambulatório (Hospital de Dia), dever-se-ia 

utilizar para este fim um instrumento semelhante ao anterior, designado por Grupos de 

Diagnóstico Ambulatório (GDAs).  

A escolha final recaiu sobre a consulta e contabilização dos GDHs abrangendo, 

naturalmente, os doentes admitidos na unidade de internamento tendo, 

maioritariamente, como Grande Categoria Diagnóstica – Infecções pelo vírus da 

imunodeficiência humana (GCD - 25), uma vez que a aplicação deste instrumento 

estava, a esta data, melhor consolidada, permitindo aceder ao seu registo estatístico por 

um período de seis anos consecutivos, 1996 – 2001. 

De modo a satisfazer os procedimentos legais de acesso aos dados em saúde, solicitou-

se, em Maio de 2001, ao Director do Serviço de Doenças Infecciosas e à Comissão de 

Ética dos HUC autorização de acesso aos dados hospitalares e registo da metodologia 

de investigação proposta, de modo a que se garantisse o anonimato dos utentes quando 

da consulta dos respectivos GDHs que, para este fim, teriam que ser expurgados de 

todos e quaisquer elementos que permitissem identificar o doente em causa. De forma 

a completar a informação de cariz sócio-demográfico do universo investigado, 

adicionando informação tida como pertinente à avaliação do risco individual para a 

infecção por VIH de modo a averiguar o perfil de utilizador foi, por decisão das 

entidades acima referenciadas, nomeado um médico mediador com a função de 

supervisionar a selecção de elementos necessários à investigação, preparando-os para o 

cruzamento com os elementos dos GDHs, garantindo de forma inequívoca a não 

identificação dos titulares dados colhidos. O projecto de investigação mereceu a 

concordância da Comissão de Ética dos HUC em Outubro de 2001. 

 

 

9.3 - Utilização de GDHs como Indicadores de Custo 

 

 

O instrumento utilizado na avaliação de custos gerados por doentes VIH positivos 

internados no Serviço de Doenças Infecciosas dos HUC - GDHs, teve a sua 

formulação inicial na década de setenta quando uma investigação realizada na 

Universidade de Yale procurou avaliar o tempo médio de internamento dos doentes, 

observando-o como uma variável dependente, identificando um outro conjunto de 

variáveis independentes que poderiam ser utilizadas para gerar agrupamentos de 
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doentes em grupos de categorias homogéneas (Urbano e Bentes, s.d.; J.Simões, 2004). 

Segundo Queirós (2000), a filosofia que presidiu à construção deste sistema de 

classificação assenta na seguinte premissa: doentes com problemas similares obtêm 

tratamentos sensivelmente iguais no interior de um hospital, uma vez que requerem 

padrões semelhantes de recursos que, ao serem adequadamente descritos permitem a 

sua inventariação, medição e comparação. 

Numa fase inicial, partindo de uma grande amostra de doentes e recorrendo à consulta 

dos resumos de alta, investigaram-se as variáveis que potenciavam de modo 

significativo o consumo de recursos durante o tempo de internamento – variável 

dependente, concluindo pela classificação de cinco variáveis mais explicativas: idade, 

diagnóstico principal e secundário – complicações e comorbilidades, intervenções 

cirúrgicas e destino após a alta, que funcionam como variáveis independentes (Urbano 

e Bentes, s.d.). Submetendo o produto desta investigação a análise matemática 

múltivariada, determinou-se o impacto quantitativo que as variáveis independentes 

detinham sobre o tempo de internamento, originando cerca de 500 GDHs, que agregam 

padrões semelhantes de consumo e contêm doentes que são também semelhantes numa 

perspectiva clínica, ou seja:  

 
• A similitude nos consumos permite prever, através do conhecimento do GDH, 

qual o padrão médio de intensidade de recursos que um doente vai consumir; 

• A coerência clínica determina que as características dos doentes a incluir em 

cada GDH estejam relacionadas com um sistema orgânico ou com uma 

etiologia comuns e que os cuidados aos doentes de cada GDH fossem prestados 

pela respectiva especialidade médica.  

 
Segundo Urbano e Bentes (s.d.), a definição de coerência clínica diz respeito à 

justificação médica para as diferenças de intensidade de recursos, pelo que é necessário 

que todas as características clínicas do doente, que se espera poderem vir a afectar 

consistentemente a intensidade dos recursos, sejam incluídas na definição do seu GDH, 

excluindo-se aquelas que, também segundo o ponto de vista clínico, não se espera 

poderem afectar de modo significativo a intensidade dos recursos. 

Na génese inicial dos GDHs todos os possíveis diagnósticos principais foram divididos 

em 23 Grandes Categorias Diagnosticas (GCD), elaboradas de modo a 

corresponderem, em geral, a um aparelho ou sistema principal (ex.: aparelho 
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circulatório, aparelho digestivo), uma vez que a maioria dos cuidados prestados em 

meio hospitalar está, genericamente, organizada em função do aparelho ou sistema 

afectado e não tanto pela etiologia (Urbano e Bentes, s.d.). 

Mercê da não concordância entre os agrupamentos gerados pelas GCDs e a 

organização das 17 secções presentes na Classificação Internacional de Doenças (9.ª 

revisão modificada; CID – 9-MC), baseadas simultaneamente na etiologia e no sistema 

orgânico, foi necessário proceder à reorganização dos códigos por sistema orgânico 

afectado. Como nem todas as doenças ou perturbações puderam ser incluídas em 

GCDs baseadas em aparelhos ou sistemas, emergiram algumas categorias residuais 

[ex.: doenças infecciosas sistémicas; queimados] (Quadro 9.3.1).  

As 23 GCDs abrangem todo o espectro de doentes tratados e são mutuamente 

exclusivas, excepção feita às GCDs 12 e 13, respectivamente, Doenças e Perturbações 

do Sistema Reprodutor Masculino e Feminino, que incluem alguns diagnósticos 

comuns, envolvendo problemas uro-genitais (Urbano e Bentes, s.d; Queirós, 2000). 

Após a definição das GCDs iniciou-se a formação dos GDHs procedendo à partição da 

base de dados segundo os diagnósticos principais, tomando-se como diagnóstico 

principal aquele que, após avaliação clínica do doente, origina o seu internamento. 

Cada GCD é ainda avaliada de acordo com a existência ou não de uma intervenção 

cirúrgica, facto particularmente relevante pelas implicações e custos associados à 

mobilização de bloco operatório, sala de recobro, cuidados intensivos, entre outros. 

Para as GCDs cirúrgicas encontramos um critério de categorização que as subdivide 

em grandes cirurgias, pequenas cirurgias, cirurgias não relacionadas com o diagnóstico 

principal e outras cirurgias. Para as GCDs médicas foram definidos quatro sub-

agrupamentos, a saber: neoplasias, sintomas, situações específicas relacionadas com o 

respectivo aparelho ou sistema e outros (Fig.9.3.1). 

De acordo com Queirós (2000), as complicações ou patologias associadas, passíveis de 

influenciarem o GDH, foram também definidas por um painel de médicos como 

situações cuja presença associada ao diagnóstico principal ocasionaria o 

prolongamento do internamento de pelos menos um dia em pelo menos 75% dos 

doentes. Adicionalmente, utilizou-se também a variável idade (doentes pediátricos ≤17 

anos, doentes idosos ≥70 anos), associada ou não a complicações, bem como destino 

pós alta (transferência para outro hospital, óbito), como elementos com influência na 

definição do GDH. 
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Figura 9.3.1 – Processo de construção dos GDHs 

 

 
Fonte: DDSFG-IGIF, 1998 (apresentado por Queirós, 2000;pp. 52) 
 

A colocação dos diferentes tipos de dados num programa informático específico, 

sujeitos a uma codificação prévia, permite o agrupamento de cada caso num GDH 

específico (Tabela 9.3.1), cuja unidade de pagamento corresponde ao doente saído e 

classificado num dos 489 grupos – na versão do sistema actualmente em vigor (GDH 

V10 – HCFDRG – V10), ao qual está associado um custo5 (Bentes et al; 1996/97). 

Tal como mencionam Urbano e Bentes (s.d.), secundados por Queirós (2000, pp. 59), 

os GDHs constituem um sistema de classificação de doentes que permite descrever 

operacionalmente os produtos de um hospital: 

 

                                                 
5 Portaria n.º 189/2001 de 9 de Março: 
Artigo 3.º; b) O preço do GDH compreende todos os serviços prestados no internamento, quer em 
regime de enfermaria, quer em unidades de cuidados intensivos, incluindo todos os cuidados médicos, 
hotelaria e meios complementares de diagnóstico e terapêutica; 
c) A cada episódio de internamento só pode corresponder um GDH, independentemente do número de 
serviços em que o doente tenha sido tratado desde a data de admissão até à data da alta; 

Grande Categoria 
Diagnóstica 

Intervenção 
Cirúrgica ? 

Tipo de 
intervenção 

Diagnóstico 
principal 

Diagnósticos 
relacionados com  
o sistema orgânico 

 Neoplasias 

Sintomas 

Outros 

Outras cirurgias 

Grandes cirurgias 

Pequenas cirurgias 

Cirurgias não 
relacionadas com o 
diagnóstico principal 
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«Através dos GDHs, os hospitais podem conhecer melhor os doentes que 

tratam e os seus custos e, dentro de certos limites, também os serviços que 

se espera virem a ser prestados. Os GDHs são, assim, um importante 

veículo de diálogo entre os gestores e os médicos ao permitirem a estes, o 

conhecimento das consequências financeiras do tratamento dos doentes e, 

àqueles, o reconhecimento das características clínicas que influenciam o 

consumo de recursos hospitalares.» 

 
Embora se reconheça que o sistema de pagamento do consumo de recursos baseado 

nos GDHs – sistema prospectivo possa conter algumas fragilidades, como a 

possibilidade de o prestador ser tentado a manipular o processo de modo a poder obter 

a maior receita possível, recusando doentes que implicam custos mais elevados ou 

admitindo doentes cujo tempo de internamento fica, previsivelmente, abaixo do limiar 

superior calculado, Pita Barros (1999; pp. 252) reconhece que, por esta via e no caso 

de se pretender acrescentar eficiência tecnológica, as vantagens inerentes ao sistema 

prospectivo baseado nos GDHs superam os potenciais inconvenientes: 

 
«O pagamento prospectivo é definido como um pagamento fixo para um 

determinado diagnóstico, que é independente dos custos realmente tidos 

com o caso. O valor reflecte o custo “normal” de tratamento para o 

diagnóstico em causa. É um sistema que dá fortes incentivos à procura de 

eficiência: como a receita é fixa, qualquer poupança de custos que seja 

realizada pelo prestador traduz-se em ganho próprio». 
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Quadro 9.3.1 - Grandes Categorias Diagnosticas (GCDs) 
 
GCD 0   Pré-grandes categorias diagnosticas; 

GCD 1    Doenças e perturbações do sistema nervoso; 

GCD 2    Doenças e perturbações do olho; 

GCD 3    Doenças e perturbações do ouvido, nariz e garganta; 

GCD 4    Doenças e perturbações do aparelho respiratório; 

GCD 5    Doenças e perturbações do aparelho circulatório; 

GCD 6    Doenças e perturbações do aparelho digestivo; 

GCD 7    Doenças e perturbações do sistema hepatobiliar e pâncreas; 

GCD 8    Doenças e perturbações do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; 

GCD 9    Doenças e perturbações da pele, tecido celular subcutâneo e mama; 

GCD 10   Doenças e perturbações endócrinas, nutricionais e metabólicas; 

GCD 11   Doenças e perturbações do rim e aparelho urinário; 

GCD 12   Doenças e perturbações do aparelho reprodutor masculino; 

GCD 13   Doenças e perturbações do aparelho reprodutor feminino; 

GCD 14   Gravidez, parto e puerpério; 

GCD 15   Recém-nascidos e lactentes com afecções do período perinatal; 

GCD 16   Doenças e perturbações do sangue/órgãos hematopoiéticos e doenças 

imunológicas; 

GCD 17   Doenças e perturbações mieloprolif. e neo. Mal-diferenciadas; 

GCD 18   Doenças infecciosas e parasitárias (sistém. Ou local n/especif.); 

GCD 19   Doenças e perturbações mentais; 

GCD 20   Uso de álcool e perturbações mentais orgânicas induzidas álcool/droga; 

GCD 21   Traumatismos, intoxicações e efeitos tóxicos de drogas; 

GCD 22   Queimaduras; 

GCD 23   Factores com influência no estado de saúde, outros contactos com serviços de 

saúde; 

GCD 24   Traumatismos múltiplos significativos; 

GCD 25   Infecções pelo vírus da imunodeficiência humana; 

GCD 99   Outros grupos; 

Fonte: DDSFG-IGIF, 1998 (apresentado por Queirós, 2000; pp. 51) 
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9.4 - Material e Métodos Aplicados na Investigação de Dados Hospitalares 
 

 

A inventariação do número de doentes seropositivos para o VIH a incluir no estudo de 

caso, teve na sua base um conjunto de dados fornecidos pelo serviço de estatística dos 

HUC, tendo como critério o número de internamentos ocorridos no Serviço de 

Doenças Infecciosas – HUC, para o intervalo 1996-2001, cujo diagnóstico principal, 

diagnósticos secundários, procedimentos diagnósticos e terapêuticas, permitiram 

codificar os dados encontrados, de acordo com as regaras da CID 9-MC, de modo a 

serem agrupados nas GCDs geradoras dos respectivos GDHs. Neste contexto, a 

esmagadora maioria dos GDHs que foram fornecidos pelo Serviço de Estatística recai 

sobre a GCD – 25 (Infecções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana; Quadro 9.4.1) à 

qual se juntam, residualmente, outras GCDs, cujo diagnóstico principal e/ou 

secundário está directa ou indirectamente relacionado com a infecção por VIH/SIDA, 

nomeadamente ao nível das co-morbilidades6 características da patologia em causa. 

 
Quadro 9.4.1 – Distribuição de GDHs segundo uma Grande Categoria Diagnóstica 
(GCD - 25) 
 

GDH Designação 
GCD 25 Infecções pelo vírus da imunodeficiência humana 

488 
 

489 
 

490 
 
 

 
 

 
468 

 
 

476 
 

477 

VIH com procedimento extenso em bloco operatório; 
 
VIH com situação clínica relacionada significativa; 
 
VIH com procedimentos, em bloco operatório, sem outras situações 
relacionadas; 
 

Grupos com procedimentos no bloco operatório não relacionados 
com o diagnóstico principal 

 
Procedimentos extensos, em bloco operatório, não relacionado com o 
diagnóstico principal; 
 
Procedimento prostático, em bloco operatório, não relacionado com o 
diagnóstico principal; 
Procedimento não extenso, em bloco operatório, não relacionado com o 
diagnóstico principal; 

Fonte: Portaria n.º 189/2001 
 
                                                 
6 Co-morbilidade: doença ou transtorno, presente ao mesmo tempo que a doença ou transtorno principal 
de um doente (Imperatori, 1999; pp.79). 
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Para proceder à execução do cálculo do custo de cada GDH referenciado (custo 

directo), o Serviço de Estatística – HUC forneceu um conjunto de variáveis 

quantitativas e qualitativas relacionadas com os episódios de internamento (Quadro 

9.4.2). 

 
Quadro 9.4.2 – Variáveis qualitativas e quantitativas desagregadas por GDH 
 

- Código atribuído ao doente; 
- Concelho de residência (lista de concelhos); 
- Sexo (masculino, feminino); 
- Serviço prestador de cuidados de saúde (unidade de internamento); 
- Data de admissão e data de alta; 
- Códigos diagnósticos (diagnóstico principal, diagnósticos secundários); 
- Destino após a alta (domicílio, outros hospitais do SNS, consulta externa, 
saída contra parecer médico, óbito); 
- Tipo de admissão (programada, não programada [urgência, transferência, 
consulta externa]); 
- GDH; 

 

Para a contabilização dos custos relacionados com as prestações de cuidados de saúde 

aos doentes internados, através do cálculo do GDH atribuído, foram seguidas as 

disposições transcritas na Portaria n.º 189/2001 de 9 de Março, Anexo I, e que 

normalizam os processos de facturação de todos os cálculos efectuados.  

A contabilização dos custos directos e indirectos, foi indexada aos valores fixados para 

o ano de 20017 no que respeita a: 

 
- GDHs8; 

- Custo por quilómetro percorrido (0,317€/km); 

- Custo por quilómetro percorrido em ambulância (0,33€/km); 

- Salário mínimo (334,14€/mês). 

Relativamente aos custos relacionados com a deslocação de e para a unidade 

prestadora de cuidados de saúde, os valores obtidos foram calculados tomando como 

referência a distância quilométrica aferida entre a sede de concelho na qual está 

instalada a unidade hospitalar – HUC (Coimbra), e a sede de concelho mais próxima 

do lugar de residência declarada pelo utente, ou a sede de concelho do hospital para o 

                                                 
7 Os valores calculados foram convertidos para a unidade monetária em vigor – Euro (€). 
8 No que se refere aos GDHs considerados, foi necessário harmonizar os códigos de alguns GDHs, 
nomeadamente os GDHs 398 e 399 que, a partir da Portaria n.º 756/96 de 24 de Dezembro, passaram a 
dar lugar aos GDHs 488 e 489, respectivamente: VIH com procedimento extenso no bloco operatório; 
VIH com situação clínica relacionada significativa. 
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qual foi transferido o utente (destino após a alta), sendo o número de quilómetros 

encontrados multiplicado por 0,317€/km ou por 0,33€/km, consoante se admita 

transporte em viatura própria e táxi, ou com recurso a ambulância contratada pelo 

SNS9. No caso do local de residência coincidir com a sede de concelho da unidade 

hospitalar (Coimbra), atribuiu-se o valor único de 3,17€ para um percurso médio de 

10km. 

De modo a complementar as informações procedentes dos GDHs fornecidos, e ao 

mesmo tempo que foram calculados os custos directos facturados em meio hospitalar, 

procedeu-se à recolha e posterior cruzamento de dados referentes ao perfil sócio-

demográfico dos doentes VIH+ que detinham pelo menos um episódio de 

internamento no intervalo de tempo considerado. Averiguou-se também a mobilidade 

dos doentes no período anterior ao conhecimento da infecção por VIH, a tipologia do 

vírus, o(s) comportamento(s) de risco que podem ter estado na génese da infecção e a 

respectiva situação de notificação, pelo que foi autorizada a pesquisa de variáveis 

sócio-demográficas e informação clínica (Quadro 9.4.3). 

Quadro 9.4.3 – Dados hospitalares: desagregação das variáveis sócio-demográficas 
e informação clínica 
Variáveis sócio-demográficas 
- Código atribuído ao doente; 
- sexo (masculino, feminino); 
- Idade; 
- Raça (caucasiana, negra, outra); 
- Serviço militar (país de missão); 
- Concelho de residência (lista de 
concelhos); 
 

 
- Escolaridade; 
- Profissão; 
- Nacionalidade; 
- Estado civil (solteiro(a), casado(a), 
viúvo(a), divorciado(a); união de facto); 

Informação clínica  
- Idade quando do diagnóstico da infecção; 
- Ano de diagnóstico da infecção; 
- País de ocorrência de sintomas quando da 
infecção por VIH; 
- Categoria de transmissão da pessoa 
infectada;  
- Categoria de transmissão do parceiro(a) 
[caso se aplique]; 

 
- Tipologia do vírus (VIH1, VIH2, VIH1+2); 
- Notificação (notificado, não notificado); 
- GDH; 
- Tipo de admissão: 
- Destino após a alta; 
- Diagnóstico principal; 
- Duração do internamento; 
 

                                                 
9 Outros autores (Santana, 1993), admitem metodologia diversa, nomeadamente o cálculo do custo da 
distância percorrida, aplicando os valores em vigor para o transporte público ferroviário e/ou rodoviário. 
Neste estudo, e porque se trata de considerar a admissão de doentes numa unidade de internamento 
(aproximadamente 40% dos utentes com admissão não programada; 60% dos utentes com admissão 
programada), e após averiguação sumária junto da instituição, concluiu-se que a vasta maioria dos 
utentes, quando do internamento, utilizam viatura própria ou de familiares, táxi ou ambulância, pelo que 
o custo estimado por quilómetro foi tomado como prestação de um serviço, procurando de algum modo 
contemplar os gastos tidos com a viatura, combustível e respectiva interrupção de actividade de pelo 
menos um acompanhante. 
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Relativamente à variável escolaridade, e porque são diversos os autores que atribuem 

ao grau de instrução um papel fundamental na prevenção do VIH/ISTs (Mann, 1993; 

Bastos, 2000; ONUSIDA, 2002; UNFPA, 2003), reconhecendo uma associação 

positiva entre níveis de escolaridade mais elevados e a capacidade de descodificar 

mensagens preventivas, de aceder a informação e a tratamentos, bem como exercer 

positivamente direitos, categorizou-se esta variável em sete níveis (Quadro 9.4.4). 

 
Quadro 9.4.4 – Desagregação da variável escolaridade 
 
- Analfabeto; 
- 1.º Ciclo; 
- Ensino básico (incompleto); 
- Ensino básico (2.º e 3.º ciclo); 

- Ensino secundário; 
- Ensino técnico superior; 
- Ensino superior; 

 
No que se refere à variável profissão da pessoa doente, tomou-se como base a 

Classificação Nacional de Profissões (IEFP, 1994), uma vez que, baseando-nos na 

profissão declarada pelo utente, podemos estimar o valor auferido em termos de 

retribuição salarial, caso o utente mantivesse a actividade declarada sem interrupção.  

Por outro lado, pretende-se comparar a pertinência da informação prestada por 

Szwarcwald et al; (2000) onde se verificou, para a população brasileira, uma maior 

difusão da epidemia em pessoas cuja profissão determinava uma maior mobilidade 

territorial. Adicionalmente, Bastos & Szwarcwald (2000) sinalizam também uma 

progressiva pauperização da epidemia, afectando de modo crescente estratos 

populacionais empobrecidos, que auferem baixos salários, observados como factor 

amplificador de “situações de vulnerabilidade” anteriormente discutidas. Partindo da 

Classificação Nacional de Profissões, adaptada e modificada para este estudo, foram 

elaboradas dezanove categorias. 

Para se poderem estimar os custos indirectos relacionados com a interrupção da 

actividade por motivo de internamento por mobilidade ou co-morbilidade relacionada 

com o VIH/SIDA, atribuiu-se a ponderação salarial expressa no Quadro 9.4.5, tendo 

como base o salário mínimo nacional (2001), sendo os valores estimados por 

aproximação às tabelas salariais publicadas para as careiras do regime geral da 

administração pública, bem como a lista de profissões fornecida pelo IEFP. 

Aos desempregados e reformados, na impossibilidade de saber em rigor a actividade 

exercida foi estimado, por defeito, o valor de 1 salário mínimo nacional. Aos 
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indivíduos que se declararam sem profissão, estimou-se o valor de 138,27€/mês, valor 

atribuído ao rendimento mínimo garantido e/ou pensão social (2002), tanto mais que 

muitos destes indivíduos beneficiavam, a esta data, deste tipo de apoio social, e/ou 

efectuavam pequenas tarefas – “biscates”, que lhes asseguram algum rendimento (ex.: 

arrumadores, serviços de carga e descarga, tarefas isoladas não qualificadas). 

Relativamente à categoria domésticas, e prosseguindo o critério anterior, foi 

igualmente atribuído o valor de 138,27€/mês, uma vez que a sua inactividade acarreta 

custos para o agregado familiar ou, em muitos casos, dita a interrupção de actividades 

praticadas em regime de economia informal (ex.: serviços de limpeza e actividades 

domésticas, trabalhos agrícolas e similares). 

Aos indivíduos ≥18 anos, cuja profissão ou estatuto profissional foi impossível apurar 

por ausência de dados, foi igualmente estimado o valor do rendimento mínimo 

garantido (138,27€/mês). Apenas aos indivíduos que se declararam estudantes não foi 

atribuída qualquer retribuição. 

 
Quadro 9.4.5 – Actividade profissional e retribuição estimada 
 
- Membros das forças armadas e forças de segurança 
- Quadros sup. da administração pública, empresas e gestores de 
PMEs; 
- Docentes do ensino sup.; investigadores e docentes do ensino 
secundário; 
- Técnicos de nível intermédio do ensino, das ciências, eng.ª e 
similares; 
- Trabalhadores qualificados dos serviços, administração pública e 
hotelaria; 
-Vendedores e demonstradores; 
- Trabalhadores qualificados da agricultura e pescas; 
- Trabalhadores qualificados da construção civil e indústria extractiva; 
- Trabalhadores qualificados da indústria, artífices e similares; 
- Condutores de veículos, embarcações e equipamentos móveis; 
- Trabalhadores não qualificados do comércio e serviços; 
- Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas; 
- Trabalhadores não qualificados da construção civil e industria; 
- Sem profissão; 
- Desempregados; 
- Reformados; 
- Domésticas 
- Estudantes; 

2,5 salários min.* 
 
6 salários min.* 
 
3,7 salários min.* 
 
3 salários min.* 
 
2,5 salários min.* 
2,7 salários min.* 
2 salários min.* 
2,7 salários min.* 
2,5 salários min.* 
3 salários min.* 
1,5 salários min.* 
1,3 salários min.* 
1,4 salários min.* 
(rend. mínimo)# 
1 salário min.* 
1 salário min.* 
(rend. mínimo)# 
S/retribuição 

* Salário estimado (base salário mínimo nacional: 334,14€/mês, 2001); 
# Rendimento mínimo garantido/pensão social (Min. Solidariedade e Segurança Social, 2002); 
Fonte: Classificação Nacional de Profissões (IEFP, 1994) adpt. e modificada. 
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Para contabilizar os custos gerados pela interrupção de actividade10, foi dividido o 

valor total do salário estimado por 30 dias, de modo a poder obter uma fracção diária 

representativa do custo de interrupção de actividade por cada dia de internamento 

declarado. 

Relativamente ao conjunto de dados classificados como Informação Clínica, e no que 

respeita à categoria de transmissão da pessoa infectada por VIH, partiu-se da 

informação qualitativa que categoriza o provável risco de infecção por VIH em nove 

categorias de transmissão propostas pelo CVEDT11. Neste contexto, o que se procura 

sinalizar é a existência de um ou mais factores de risco, de natureza comportamental 

ou biológica que, tendo como base estudos epidemiológicos anteriores, sabe-se 

estarem positivamente associados com a ocorrência de uma doença, neste caso a 

infecção por VIH. Assim sendo, quando se menciona a categoria de transmissão 

heterossexual, homo ou bissexual, o que estamos a transmitir é a noção de que práticas 

sexuais não seguras ou desprotegidas, heterossexuais, homo ou bissexuais, estão 

associadas a um aumento da probabilidade de infecção por VIH ou demais ISTs.  

Desta forma, e porque para um vasto conjunto de casos dispúnhamos de informação 

que sinalizava, simultaneamente, um ou mais marcadores de risco, para o sujeito e/ou 

para o seu parceiro(a), ampliando significativamente a probabilidade de infecção por 

VIH (ex.: toxicodependência associada à prática de sexo comercial; práticas 

heterossexuais com parceiro VIH+), foram propostas para esta investigação 16 

categorias de transmissão (Quadro 9.4.6). 

 
Quadro 9.4.6 - Categorias de transmissão 
 
- Heterossexual; 
- Homossexual; 
- Bissexual; 
- Toxicodependente; 
- Transfundido 
- Mãe-filho;  
- Hemofílico;  
- Infecção nosocomial; 

- Heterossexual c/ prática de sexo comercial; 
- Toxicodependente + sexo comercial; 
- Homossexual + Toxicodependente; 
- Heterossexual + Toxicodependente; 
- Bissexual + Toxicodependente; 
- Heterossexual com parceiro(a) VIH+; 
- Heterossexual c/ múltiplos parceiros(as); 
- Homossexual c/ múltiplos parceiros; 

 
                                                 
10 Embora se reconheça que a situação de incapacidade não cessa quando da alta hospitalar atribuída 
pela unidade de internamento, seria necessário para prosseguir o cálculo dos custos indirectos, aceder ao 
n.º de utente da segurança social, ou outro subsistema, e obter autorização para a averiguação do valor 
pago por motivo de baixa médica, relacionada com cada episódio de internamento. O acesso a estes 
dados não foi autorizado. 
11 Categorias de Transmissão para a Infecção por VIH: Homo ou Bissexuais; Toxicodependentes; 
Homo/toxicodependentes; Hemofílicos; Transfusionados; Heterossexuais; Mãe-filho; Nosocomial; 
Ignorada (CVEDT-INSA). 
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Quadro 9.4.7 – Diagrama conceptual sobre a utilização de dados sócio-demográficos e clínicos, HUC (1991-2001) 

Dados Doentes VIH+
Dados GDH

Inf. Sócio-demográficos
-Cod. de doente;
-Sexo;
-Idade;
-Raça;
-Serviço militar;
-Concelho de residência;
-Escolaridade;
-Profissão;
-Nacionalidade;
-Estado civil;

Inf. Clínicas
-Ano de diagnóstico VIH+;
-Idade de diagnóstico VIH+;
-País de sintomas VIH+;
-Cat. Transmissão
-Cat transmissão (parceiro);
-Tipologia vírus;
-Notificação;

-Cod. de doente;
-Concelho residência;
-Sexo;
-Serviço prestador de cuidados
-Data de admissão/alta
-Código de diagnóstico
-Destino após alta;
-Tipo de admissão;
-GDH

Sexo

Raça

Países

-Feminino;
-Masculino

-Caucasiana;
-Negra;
-Outra;

Custos directos

Escolaridade

Concelhos

-País de missão;
-Lista de países;

-Lista de concelhos;

-Analfabeto(a)
-1º Ciclo;
-Ens. Básico incplt..
-Ens. Básico (2º/3ºciclo)
-Ens. secundário;
-Ens.Técn. Superior;
-Ens. Superior

Categoria transmissão

Estado civil

Actividade Profissional

-Memb. De forças armadas e forças de segurança;
-Docentes ensino sup; investigadores, docentes 
ens. secundário;
-Técnicos nível intermédio do ensino, ciências, 
eng.ª e similares;
-Trab. Qualificados dos serviços, administração 
pública e hotelaria;
-Vendedores e demonstradores;
-Trab. Qualificados da agricultura e pescas;
-Trab. Qualificados da constr. Civil e indústria 
extractiva;
-Trab. Qualificados da indústria, artífices e 
similares;
-Condutores de veículos, embarcações e equip. 
móveis;
-Trab não qualificados do comércio e serviços;
-Trab. Não qualificados da agric. E pescas;
-Trab.não qualificados da constr. Civil e 
indústria;
-Sem profissão; -Reformados;
-Desempregados; - Domésticas;
-Estudantes

-Solteiro; -Viúvo(a)
-Casado; -Divorciado(a)
-União de facto

-Heterossexual; -Prostituta(o)
-Homossexual; -Toxicodependente + prostituta(o);
-Bissexual; -Homossexual + toxicodependente;
-Toxicodependente; -Heterossexual + toxicodependente;
-Transfundido ; -Bissexual + toxicodependente;
- Mãe-filho; -Heterossexual c/parceira(o) VIH
-Hemofílico; -Heter. c/múltiplos parceiros(as
-Infecção nosocomial; Homo. c/múltiplos parceiros(as);

Tipo Admissão

Destino p/alta
-Cons. Externa; -Óbito
-Outro hosp. SNS;-Domicílio;
-Saída contra par. médico

-Programada;
-Não programada
(Urgência, Transf; Cons. Externa)

-Custo de GDH;
-Custo de transporte;

-Custos de interrupção de 
actividade (dias de trabalho 
perdidos);

Custos indirectos

Tipologia  vírus

-VIH 1, 2, 1+2

Notificação

-Notificado:
-Não notificado

Perfil da procura

-Perfil do utilizador;
-Área de influência
(rede nível: 1,2,3);

 
Fonte: dados colhidos no Serviços de Doenças Infecciosas e Serviço de Estatística dos HUC 


