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Recomendações 

A Ressonância Magnética 

(RM) é um dos mais recentes 

dispositivos médicos, na área 

da Imagiologia/Radiologia.  

 

Por ser uma técnica de imagem 

muito recente, prever o futuro 

dos exames de RM é um mero 

exercício especulativo, no 

entanto é fácil de prever que 

este equipamento terá um futu-

ro bastante promissor com inú-

meros benefícios para o diag-

nóstico e terapêutica de diver-

sas patologias. Fabricantes, 

clínicos, pacientes, técnicos de 

diagnóstico e terapêutica, ges-

tores hospitalares, líderes 

governamentais, entre outros, 

no sector público ou no sector 

privado, estão cada vez mais 

exigentes na procura de infor-

mação sustentada que apoie as 

suas decisões sobre, se ou 

como a tecnologia pode ser 

desenvolvida, se determinada 

tecnologia deve ou não entrar 

no mercado, se se deve adquirir 

e usar determinada tecnolo-

gia…  

Um elemento fundamental 

para melhorar o desempenho 

do sistema de saúde com 

recursos limitados é, a capa-

cidade de fazer escolhas 

políticas para alocar recursos 

onde eles possam ser mais 

eficazes, melhorando a saú-

de e a equidade e proporcio-

nando o máximo de benefí-

cios para toda a população 

portuguesa. 

 A intenção de aquisição 

e alocação de dispositivos 

médicos deverá ser alvo de 

um processo de AT para 

que o impacto da tomada 

de decisão possa ser estu-

dado e avaliado sob um 

ponto de vista societal. 

 

A AT pode desempenhar 

um papel útil e importante 

ajudando os tomadores de 

decisão na exploração de 

ganhos potenciais que 

podem ser alcançados    

através da introdução de 

uma tomada de decisão 

mais racional na gestão de 

cuidados de saúde,     

nomeadamente da área da 

Radiologia, em relação à 

aquisição e alocação de 

equipamentos de RM.  

 

  O objectivo é o de      

promover políticas de saú-

de que visem ganhos de 

saúde e redução de       

desigualdades, garantindo 

que as decisões e os     

investimentos são planea-

dos e realizados com base 

em estudos de AT.  

 

Fomentar o desenvolvi-

mento do GT1 – Grupo de 

trabalho de Avaliação de 

Tecnologia em Saúde da 

rede GrEAT. 

GrEAT-Rede Portuguesa de Avaliação de Tecnologia  

O processo de tomada de decisão na 

Radiologia: o exemplo da             

Ressonância Magnética, num      

contexto de Avaliação de             

Tecnologia  

A tomada de decisão acerca da aquisição e alocação de recursos 

na área da saúde pode ser um assunto muito complexo e           

contestado. O impacto da alocação de novas tecnologias,        

como a ressonância magnética (RM), pode ser avaliado              

de diversas  formas. Contudo, torna-se legítimo esperar que,    

estas decisões sejam  baseadas em evidências e suportadas         

por estudos fidedignos de Avaliação de Tecnologia (AT).           

Os diferentes decisores em saúde, devem basear as suas               

decisões em dados inequívocos devendo as suas                       

decisões ir ao encontro das necessidades                                    

sentidas pela população.  
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Os objectivos deste trabalho passam por  
estabelecer um mapeamento de competências nacionais em 

matéria de avaliação tecnológica e decisão em Radiologia, 

particularmente na área da RM, verificando diferenças e 

similaridades nas percepções dos decisores, bem como 

identificar os indicadores presentes na tomada de decisão e 

proceder à sua priorização. Pretende-se analisar os proces-

sos organizacionais de tomada de decisão na utilização des-

tes equipamentos, e por os compreender integrados na defi-

nição de políticas de saúde e de gestão dos recursos tecno-

lógicos disponíveis nesta área.  

Em Portugal, a Avaliação de Tecnologia em saúde não está 

ainda formalmente instituída e os estudos que são realiza-

dos neste âmbito resumem-se a estudos do foro económico 

e financeiro, pelo que a realização deste projecto será um 

trabalho pioneiro na área. Deste modo, pretende-se que este 

trabalho seja um veículo de conhecimento sobre AT e que 

contribua para a formalização de estudos nesta área em Por-

tugal.  

Resultados Preliminares 

Foram identificadas as quantidades 

e localizações dos equipamentos de 

RM em Portugal, sendo evidente a 

existência de um desequilíbrio na 

sua distribuição geográfica.  É tam-

bém evidente que a concentração 

destes equipamentos está bem esta-

belecida no sector não-público com 

77.3% de mercado contra 22.7%  

do sector público. 

O processo de tomada de decisão 

sobre a aquisição e alocação de 

RM não está caracterizado em Por-

tugal. Por este motivo, não existe 

uniformização no processo de 

tomada de decisão e é notória a 

falta de evidências que sustente 

este processo.Verificou-se que não 

existe coordenação entre as entida-

des competentes para a justificação 

da alocação destes dispositivos.   

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e analítico, com recolha de dados sobre a carta de equipamentos de RM 

em Portugal, as competência dos tomadores de decisão e os indicadores e evidências presentes na tomada de decisão.  

A população-alvo serão todas as instituições do sector público ou privado que possuam pelo menos um equipamento 

de RM nas suas instalações.  

Nesse sentido, uma carta de equipamentos nacional de RM será elaborada e será também realizado um mapeamento 

para os tomadores de decisão, identificando-se assim os principais intervenientes aquando da aquisição de um equi-

pamento de RM. Com recurso a um questionário, as suas competências serão caracterizadas. O processo de tomada de 

decisão será caracterizado com recurso a entrevistas ou preenchimento de um questionário  
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