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NOTA INTRODUTÓRIA
No início dum novo ciclo estratégico para a Região de Saúde do Norte, no cumprimento dos seus deveres
institucionais, mas também objetivando sistematizar e sintetizar a orientação estratégica para a Região de
Saúde do Norte, o Conselho Diretivo da ARS Norte expõe no presente documento, os seus principais eixos
de ação para o próximo triénio.
Como não pode deixar de ser, aqueles eixos fundam-se na política de saúde vigente e nas orientações
normativas em vigor e produzidas no seu âmbito, as quais são depois densificadas pelas medidas e projetos
que o Conselho Diretivo se propõe a levar a cabo para a sua realização, nos prazos e metas também
estabelecidas para o efeito.
De igual modo, também são abordados os contextos e o status quo, fornecendo uma imagem sumária mas
cabal da realidade da saúde da região, dos seus determinantes sócio-económicos, como variáveis
incontornáveis que são para os resultados atuais e que se projetam para o futuro.
Entrando no plano em sentido estrito, estende-se o mesmo por medidas que visam potenciar uma
organização eficiente e de qualidade, que responda às necessidades de saúde das populações da região
procurando as respostas mais custo-efetivas de acordo com as melhores práticas conhecidas, mas também
procurando desenvolver o conhecimento almejando ainda mais qualidade e eficiência na prestação de
cuidados.
No campo assistencial, o enfoque é naturalmente dado à promoção da saúde e prevenção da doença, sendo
reflexo disso, o alargamento das competências disponíveis nos cuidados primários, seja em quantidade, seja
na diversidade, perseguindo um objetivo de maior resolutibilidade naquela rede de cuidados, procurando
potenciar o conhecimento mais aprofundado que os planos locais de saúde proporcionam, retirando maior
partido das oportunidades que a saúde pública proporciona. Para esse desiderato, é também fundamental
atingir a cobertura total de equipas de saúde familiar, num modelo harmonizado previsto na reforma iniciada
em 2007 para os Cuidados de Saúde Primários.
De igual modo, neste campo – agora em concreto da prevenção da doença - o alargamento dos rastreios
quer ao todo da região, quer a novas áreas, como a saúde visual infantil, constituem ferramentas que se
pretendem que ajudem a promover um menor desperdício de anos de vida potencial.
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Sem prejuízo da aposta na promoção da saúde e da prevenção da doença, a integração de cuidados entre
diferentes redes, constitui de acordo com a literatura a melhor abordagem para se aproveitarem
oportunidades de obtenção de ganhos em saúde e eficiência, através dum melhor conhecimento e
acompanhamento do cidadão ao longo do seu ciclo de vida, pelo que nesta matéria levar-se-ão a cabo
experiências piloto que se deseja que venham a modelar a abordagem assistencial da Região e do Serviço
Nacional de Saúde, e sobretudo que auxiliem a ultrapassar os desafios que se colocam do envelhecimento
das populações, aumento de doenças crónicas e aumento das expectativas dos doentes.
No âmbito da rede de cuidados agudos, a ARSN manterá o seu caminho de procurar garantir uma cada vez
maior coerência da rede, de modo a otimizá-la e a garantir menores listas de espera, melhores tempos de
resposta e sobretudo maior qualidade no atendimento. Nesse contexto, a consolidação e avanço da
estratégia para a qualidade assume um particular interesse pelas oportunidades que podem ser captadas na
diminuição das taxas de infeção associadas à prestação de cuidados de saúde e no combate ao desperdício
de saúde e económico através da qualidade terapêutica que combata a resistência aos antimicrobianos.
Para uma maior coerência da rede de cuidados agudos, é fundamental a capacidade de resposta da rede de
cuidados continuados integrados, que garanta uma mais humana e próxima reabilitação dos doentes, próxima
dos seus lares e das suas necessidades. Assim, a aposta nesta rede – seja em ambulatório seja em
internamento – manter-se-á até que se alcance a capacidade de resposta necessária à região, dentro dos
recursos disponíveis.
Uma palavra em particular, merecem os arranques das redes de cuidados paliativos e de cuidados
continuados em saúde mental. Estas duas redes constituem ainda uma lacuna do serviço de saúde português
e que urge colmatar. Neste sentido, a ARS Norte, como é seu apanágio, envidará todos os seus esforços
dentro dos recursos disponíveis para iniciar a sua implementação.
Dum modo global, o Conselho Diretivo entende que, de acordo com a política de saúde nacional e
internacional, e o estado da arte no País e na Região o presente plano estratégico está apto conduzir a região
de modo a ultrapassar os desafios que os próximos anos nos colocam.
Porto, 04 de Agosto,
António Pimenta Marinho
Presidente do Conselho Diretivo
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CARACTERIZAÇAO GERAL
A Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., abreviadamente designadas por ARS Norte, I. P., é
pessoa colectiva de direito público, integradas na administração indireta do Estado, dotada de personalidade
jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
ATRIBUIÇÕES
a)

Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas globais e sectoriais, visando o seu

ordenamento racional e a otimização dos recursos;
b)

Participar na definição das medidas de coordenação intersectorial de planeamento, tendo como

objetivo a melhoria da prestação de cuidados de saúde;
c)

Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde e acompanhar a respetiva execução a nível

regional;
d)

Desenvolver, consolidar, racionalizar e participar na gestão da Rede Nacional de Cuidados

Continuados Integrados de acordo com as orientações definidas e afetar recursos financeiros, mediante a
celebração, acompanhamento e revisão de contratos;
e)

Assegurar o planeamento regional dos recursos humanos, financeiros e materiais, incluindo a

execução dos necessários projetos de investimento, das instituições e serviços prestadores de cuidados de
saúde, supervisionando a sua afetação;
f)

Coordenar a organização e funcionamento das instituições e serviços prestadores de cuidados;

g)

Afetar, de acordo com as orientações definidas pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.

P., recursos financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde integrados ou
financiados pelo Serviço Nacional de Saúde e a entidades de natureza privada com ou sem fins lucrativos,
que prestem cuidados de saúde.
h)

Celebrar e acompanhar os contratos no âmbito das parcerias públicas -privadas, de acordo, e afetar

os respetivos recursos financeiros;
i)

Negociar, celebrar e acompanhar, de acordo com as orientações definidas a nível nacional, os

contratos, protocolos e convenções de âmbito regional, bem como efetuar a respetiva avaliação e revisão, no
âmbito da prestação de cuidados de saúde.
j)

Orientar, prestar apoio técnico e avaliar o desempenho das instituições e serviços prestadores de

cuidados de saúde, de acordo com as políticas definidas e com as orientações e normativos emitidos
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k)

Definir e fazer cumprir as redes de referenciação entre as unidades de saúde, bem como a

articulação entre os diferentes níveis de cuidados na perspetiva da promoção de sinergias e da continuidade
de cuidados.
l)

Licenciar as unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde.

ESTRUTURA ORGÂNICA
Nos termos do artigo 1º, da Portaria 153/2012, de 22 de maio, é constituída por serviços centrais
(Departamento de Estudos e Planeamento, Departamento de Recursos Humanos, Gabinete de Instalações e
Equipamentos, Gabinete Jurídico e do Cidadão e Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências) e pelos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), enquanto serviços desconcentrados da
instituição.
Figura 1 – Organograma da ARS Norte, IP
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RECURSOS HUMANOS
O número de ativos profissionais em dezembro de 2016 era de 8.766, dos quais 7,8 % nos serviços centrais.
Estabelecendo uma análise comparativa com os dados de 2014, verifica-se, em 2016, um acréscimo global
(independentemente do grupo profissional) de 13,4% entre 2014 e 2016.
Tabela 1 - Variação do total de efetivos (2016/2013)

Total

Profissionais

806

Variação
20132016
-17,0%

1.916

-2,0%

2016

Assistente Operacional
Assistente Técnico
Dirigente

13

-13,0%

Enfermagem

2.623

1,0%

Informática

24

-14,0%

Outro pessoal

0

0,0%

2.684

11,0%

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica

188

2,0%

Técnico Superior de Saúde

136

-3,0%

376

0,0%

8.766

0,9%

Médico

Técnico Superior
Total

Pessoal
médico
2016= 2.684
2013= 2.424

11,0%

Pessoal de
Enfermagem
2013=2.590
2016= 2.623

1,0%

Assistente
Operacional
2013=968
2016= 806

-17,0%

Fonte: DRH/ARS Norte

Para o triénio 2016-2019, mantém-se a política de gestão de recursos humanos, de reforço das medidas de
eficiência, priorizando as áreas de prestação direta em detrimento das áreas de apoio. Este
comportamento gestionário é resultado do investimento realizado nos últimos anos nas tecnologias de
informação e comunicação, na racionalização das estruturas organizativas e na transferência para outras
entidades de áreas que não constituem o negócio da organização.

PARQUE DE EQUIPAMENTOS
O Parque de Equipamentos da ARS Norte é constituído por 418 edifícios registados no Sistema de
Informação de Imóveis do Estado (SIIE), sendo a quase totalidade consagrados à prestação de cuidados
(96,4%)
Tabela 2 - Parque de Edificios da ARS Norte
Propriedade SIIE
Edificios

Afeto

Próprio

Arrendado

Em tramitação negocial

112

210

76

20

Total de Edificios
418

Fonte: SIIE, 2016
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A REDE DE PRESTAÇÃO
A - REDE DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
Os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) são serviços públicos de saúde com autonomia
administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde, e que
têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada área
geográfica. Na ARS Norte, a rede de cuidados de saúde é constituída por 21 ACES e respectivas unidades
funcionais previstas no artigo 7º do decreto-lei nº 28/2008 – Unidade de Saúde Familiar (USF), Unidade de
Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), Unidade de
Saúde Pública (USP), e a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) - e por três Unidades
Locais de Saúde que assegura a cobertura da população da região, 3.689.682 residentes, segundo o Censos
2011. A Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, iniciada em 2005 pela Resolução do Conselho de
Ministros nº157/2005, de 22 setembro 2005, tem prosseguido de forma sustentada, sendo evidente que a
nova conceção organizativa da prestação de cuidados tem evidenciado uma crescente aceitação por parte
dos profissionais de saúde e dos utentes.
Figura 2 – Agrupamentos de Centros de Saúde e ULS na Região de Saúde do Norte
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ACES

CONCELHOS

População
Residente
2011

ALTO AVE

Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto, Guimarães, Fafe, Vizela

256.696

ALTO TÂMEGA E BARRROSO

Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de
Aguiar

94.143

AVEIRO NORTE

Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Vale de Cambra

113.188

BAIXO TÂMEGA

Amarante, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Marco de Canaveses,
Resende

182.125

BARCELOS ESPOSENDE

Barcelos, Esposende

154.645

BRAGA

Braga

181.494

DOURO SUL

Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, São João da
Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca

74.095

ESPINHO GAIA

Espinho, freguesias de Gaia (Arcozelo, Canelas, Crestuma, Grijó,
Gulpilhares, Lever, Madalena, Olival, Pedroso, Perosinho, Sandim, São
Félix da Marinha, Seixezelo, Sermonde, Serzedo, Valadares, Vilar do
Paraíso) e Lomba, freguesia de Gondomar

183.524

FAMALICÃO

Famalicão

133.832

FEIRA AROUCA

Arouca e Santa Maria da Feira

161.671

GAIA

Freguesias do concelho de Vila Nova de Gaia: Avintes, Canidelo,
Mafamude, Oliveira do Douro, Vilar do Andorinho, Santa Marinha e
São Pedro da Afurada

152.062

GERÊS CABREIRA

Amares, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Vila Verde

108.913

GONDOMAR

Gondomar, exceto freguesia de Lomba

166.522

MAIA/VALONGO

Maia, Valongo

229.164

MARÃO E DOURO NORTE

Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de
Penaguião e Vila Real

105.025

PORTO OCIDENTAL

Aldoar, Cedofeita, Foz do Douro, Lordelo do Ouro, Massarelos,
Miragaia, Nevogilde, Ramalde, santo Ildefonso, São Nicolau, Sé e
Vitória

136.369

PORTO ORIENTAL

Bonfim, Campanhã e Paranhos

101.222

PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE

Póvoa de Varzim e Vila do Conde

142.941

SANTO TIRSO/TROFA

Santo Tirso, Trofa

110.529

ULS ALTO MINHO

Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura,
Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de
Cerveira

244.836

ULS MATOSINHOS

Matosinhos

175.478

ULS NORDESTE

Alfândega da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à
Cinta, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela,
Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso, Vinhais

136.252

VALE SOUSA NORTE

Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira

161.792

VALE SOUSA SUL

Castelo de Paiva, Paredes, Penafiel

175.852

ARS NORTE

3.682.370
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Como se observa na tabela abaixo transcrita, a quase totalidade da população registada nos centros de
saúde tem médico de família.
Tabela 3 - Utentes Inscritos em Dezembro 2016
Percentagem de Utentes Inscritos em Dezembro 2016
Total de Utentes Inscritos

S/ Médico Familia

S/ Médico por opção

C/ Médico Familia

1,43%

0,13%

98,44%

3688539
Fonte: SIARS, DEP, ARS Norte

Gráfico 1 - Evolução percentual dos
utentes sem médico de família
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As Unidades de Saúde Familiar (USF) são peça chave da reorganização dos cuidados de saúdes primários
iniciada no ano de 2006, realidade que pode ser medida pela crescente implementação destas entidades na
rede de prestação. Salienta-se que 3 em 4 unidades de prestação de cuidados são já USF, cobrindo
73,6% dos utentes inscritos na região norte.
Tabela 4 - Evolução temporal das Unidades de Saúde Familiar
2006

2007

2008

18

53

82

111

161

169

241

202.348

653.010

990.390

1.349.511

1.991.690

2.058.156

2.713.998

3.953.655

4.028.117

3.688.539

50,4%

51,1%

73.6%

USF em Funcionamento
População Inscrita nas USF

2009

População inscrita nos ACES
Peso dos inscritos nas USF na população dos ACES

2010

2011

2016

Fonte: SIARS, DEP, ARS Norte

100,0

Gráfico 2 - Cobertura populacional pelas
71,2
USF
61,2 65,6

50,0

24,0

33,4

41,6

73,6

50,9 56,0

0,0

0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: DEP, ARS Norte
10 | P á g i n a

B - REDE HOSPITALAR PÚBLICA
A rede hospitalar pública é constituída por 29 hospitais, organizados a sua maioria em Centros Hospitalares.
No quadro abaixo identificam-se os hospitais e as suas áreas de atração direta (1ª linha) por ACES/ULS e
população adstrita.
ENTIDADE
CENTRO HOSPITALAR ALTO MINHO
Hospital Conde de Bertiandos
Hospital Santa Luzia

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA
ULS ALTO MINHO

CENSOS 2011
244.836

HOSPITAL PEDRO HISPANO

ULS MATOSINHOS

175.478

HOSPITAL DE BRAGA

ACES BRAGA
ACES GERÊS CABREIRA

181.494
108.913

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR

ACES BARCELOS ESPOSENDE

154.645

HOSPITAL DE GUIMARÃES

ACES ALTO AVE

256.696

CENTRO HOSPITAL MEDIO AVE
Hospital de Santo Tirso
Hospital de Famalicão

ACES SANTO TIRSO/TROFA
ACES FAMALICÃO

110.529
133.832

ACES PORTO ORIENTAL
ACES MAIA/VALONGO

101.222
229.164

ACES PORTO OCIDENTAL

136.369

ACES GONDOMAR

168.027

CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO PORTO
Hospital São João
Hospital Nossa Senhora da Conceição
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO
Hospital Santo António
Centro Materno Infantil do Porto
Hospital Joaquim Urbano
CH PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE
Hospital São Pedro, o Pescador
Hospital Vila do Conde
CENTRO HOSPITALAR GAIA
Hospital Vila Nova de Gaia
Hospital de Espinho

ACES PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE

142.941

ACES ESPINHO GAIA
ACES GAIA

182.019
152.062

ACES FEIRA AROUCA
ACES AVEIRO NORTE

161.671
113.188

ULS NORDESTE

143.564

CENTRO HOSPITALAR TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Hospital de Lamego
Hospital de Chaves
Hospital Dom Luís
Hospital São Pedro

ACES ALTO TÂMEGA E BARRROSO
ACES MARÃO E DOURO NORTE
ACES DOURO SUL

94.143
105.025
74.095

CENTRO HOSPITALAR TÂMEGA E SOUSA
Hospital Padre Américo
Hospital São Gonçalo

ACES BAIXO TÂMEGA
ACES VALE SOUSA NORTE
ACES VALE SOUSA SUL

182.125
175.852
161.792

CENTRO HOSPITALAR ENTRE DOURO E VOUGA
Hospital São Miguel
Hospital São João da Madeira
Hospital São Sebastião
CENTRO HOSPITALAR NORDESTE
Hospital de Bragança
Hospital de Macedo de Cavaleiros
Hospital de Mirandela
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Figura 3 - Organização Hospitalar
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PERFIL DEMOGRÁFICO E DE SAÚDE
CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
A Região do Norte (NUT II) integra oito sub-regiões (NUTS III) - Alto Trás-os-Montes, Ave, Cávado, Douro,
Entre Douro e Vouga, Grande Porto, Minho-Lima e Tâmega – numa área de cerca de 21 278 km² (24 por
cento do Continente). Tem 144 quilómetros de costa atlântica e é a região portuguesa com maior área de
fronteira. Tem uma população estimada em 3,7 milhões de habitantes (1/3 da população nacional), sendo que
cerca de 38 por cento da população jovem nacional está concentrada na Região. O Norte de Portugal é
composto por 86 concelhos 1426 freguesias. (Fonte: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte).

A Região de Saúde do Norte é coincidente com a Região Plano, com excepção do concelho de Vila Nova de
Foz Côa, que por questões de acessibilidade está incluído na Unidade Local de Saúde da Guarda (Decreto-Lei
n.º 59/2014, de 16 de abril)

Figura 4 – NUTIII da Região Norte

Municípios Freguesias Densidade Populacional
Continente

278

2882

112,1

Norte

86

1426

169,3
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A - Caracterização sumária da demografia regional
A1 – População residente e densidade demográfica
A região norte é marcada por uma distribuição assimétrica dos ativos pelo espaço regional - a população
residente da Área Metropolitana do Porto, composta por 17 dos 86 concelhos da região norte, representa
47,8% do volume populacional do território, com uma elevada densidade populacional (844 habitantes por
km2), sendo evidente a perda de argumentos demográficos nos NUT do interior Norte – Terras de Trás-osMontes, Alto Tâmega e Douro, territórios de baixa densidade. De reter no retrato demográfico da região, o
peso dos idosos na estrutura demográfica, cerca de 18,9% dos residentes, segundo a estimativa populacional
de 2015, realidade que tem induzido uma compulsão geracional dos territórios do interior, o “Continente
Cinzento”, com inércias demográficas e uma quase incapacidade de revitalização dos espaços.

Gráfico 3 - Distribuição da população residente, por grandes
grupos e sexo
124,252

75 e mais anos

201,32

161,176

65 - 74 anos

196,15
1.056,11

966,243
208,489

-1500

-1000

-500

15 - 24 anos

200,58

249,728

0 - 14 anos

239,73

0

500

25 - 64 anos

1000

1500

Milhares
Masculino

Feminino

Fonte: INE, Estimativas da População Residente, 2015

Tabela 5 - População Residente por grandes grupos etários, 2015
PORTUGAL
%
NORTE
%

0-14
1.460.832
14,1%
489.458
13,6%

15-24
1.105.495
10,7%
409.070
11,4%
25,0%

25-64
5.634.179
54,5%
2.022.348
56,1%

65-74
1.092.384
10,6%
357.330
9,9%

75 e Mais
1.048.440
10,1%
325.572
9,0%

TOTAL
10.341.330
100,0%
3.603.778
100,0%

18,9%

Fonte: INE, Estimativas da População Residente, 2015
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844,4
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231,3
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169,3

Gráfico 4 - Densidade 2015
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Fonte: INE, Estimativas da População Residente, 2015

Figura 5 – População Residente por grandes grupos etários e género
Distribuição por género

Distribuição da população por Grandes Grupos Etários - 2001 e 20015

2015

2015

2001

2015

2001

2015

2001

2015

2001

2015

1.709.888

1.893.890

24,7%

19,3%

61,3%

62,0%

14,0%

18,9%

5,6%

9,03&

Masculino

Feminino

Até aos 19
anos

Dos 20 aos 64
anos inclusive

65 e mais anos

Mais de 75 anos

Fonte: INE, Censos 2011 e Estimativas da População Residente, 2015

A2 - Crescente urbanização da população
Cerca de 74% dos habitantes da região norte, reside em territórios categorizado como “Área
Predominantemente Urbana”, espaços geo-administrativos
geo
(freguesias, municípios)) com população residente
igual ou superior a 5.000 habitantes.
habitantes
Tabela 6 - População residente por tipologia urbana (metodologia NE, 2014)
201
Área
predominantemente
urbana
Continente
Norte

7.184.653
2.647.636

73,0%
73,5%

Área mediamente
urbana
1.405.982 14,3%
608.573 16,9%

Área
predominantemente
rural
1.248.505
347.569

12,7%
9,6%

Residentes 2015
9.839.140
3.603.778

Fonte: INE, Censos 2011
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A3 – Núcleos Familiares – No período inter censos

(2001/2011),

consolidaram-se novas configurações da

família, com crescimento quantitativo das familias constituídas por casal sem filhos (família díade nuclear) e
das famílias unipessoais,, realidade que caracteriza a segunda transição demográfica (manutenção da
fecundidade abaixo do nível de substituição de gerações,
gerações, pelo adiamento do casamento e dos
nascimentos, pelo aumento do divórcio, da coabitação sem casamento formal e dos filhos fora
for do
casamento).. De sublinhar, o peso percentual das familias constituídas por uma só pessoa com mais de 65
anos (de 6,94% em 2001 para 8,26% em 2011) - representam, em termos brutos, mais 25.881 idosos a viver
sozinhos.
Figura 6 - Familias na Região Norte

2001

Familias Clássicas

Familias Clássicas
Unipessoais

1.210.631

2011
1.330.892
Fonte: INE, Mortalidade e Esperança de Vida

Idade média do
primeiro casamento

Familias Clássicas
Unipessoais com mais 65 aan
nos

Proporção

159.894

84.003

6,94%

228.923

109.884

8,26%

H

M

2011

29,9

28,5

2015

31,3

29,9

Idade média da mulher ao nascimento
do primeiro filho

2011

29,1

2015

30,3

Tabela 7 - Familias Clássicas segunda a dimensão na Região Norte
orte

2011
2001

1.330.892
100,0%
1.210.631
100,0%

Com 1 pessoa

Com 2 pessoas

Com 3 pessoas

Com 4 pessoas

Com 5 e + pessoas

228.923
17,2%
159.894
13,2%

390.608
29,3%
303.346
25,1%

349.821
26,3%
325.299
26,9%

256.375
19,3%
273.889
22,6%

105.165
7,9%
148.203
12,2%

4,0%

4,3%

-0,6%

-3,4%

-4,3%

Variação entre Censos
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

A4 - Natalidade e fecundidade – Embora se tenha verificado nos anos de 2015 e 2016,
2016 uma ligeira quebra
na tendência de baixa natalidade em Portugal, persiste a tendência da taxa de crescimento efetivo
negativa (– 0,5). De notar, a intensidade da quebra do saldo natural no período 2011/2012, por força do forte
recuo da natalidade – 3.1525 no ano de 2011 para 2.8719 no ano seguinte.
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Gráfico 5 - Natalidade e Mortalidade na Região
Norte
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Fonte: INE, Estimativas 2015

A região norte, como aliás todas as demais regiões de Portugal, registou nos últimos anos uma crise de
fecundidade que condiciona fortemente a capacidade de reprodução demográfica (o Índice Sintético de
Fecundidade situava-se em 2016 em 1,23 muito abaixo do limite para a substituição das gerações 2,1 por
mulher).
Gráfico 6 – Taxa de Fecundidade Geral
1992
Continente
Norte

44,9
48,6

2001
42,7
42,3

2013

60
50
40
30
20

34,1
30,2

48,6
44,9

42,3

Continente
30,2

42,7

Norte

34,1
1992

2001

2013

Fonte: INE, Estimativas 2015

A5 – A projeção da população para o ano 2025,
2025 tendo como referência o “Cenário Central”,
Central confirma a
perda de vitalidade demográfica da região norte, com uma
um perda de 127.653 ativos demográficos. De realçar
o aumento do peso do segmento populacional dos mais de 65 anos, com um diferencial positivo, ou seja
maior volume demográfico – de 18,9 % para 27,7%.
Tabela 8 - População residente (projeções 2015-2080) Região Norte
Total populacional

População 65 e Mais

Alto

Baixo

Central

Sem migrações

Alto

Baixo

Central

Sem migrações

2025

3.551.069

3.427.060

3.476.125

3.496.905

866.861

845.775

848.013

844.089

2020

3.579.548

3.515.946

3.541.564

3.553.176

767.293

756.477

757.438

755.486

2025

24,4%

24,7%

24,4%

24,1%

2020

21,4%

21,5%

21,4%

21,3%

Fonte: INE, Projeções de População Residente – 2012-2060
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A6 – Esperança de Vida
Na região norte o aumento da esperança de vida à nascença tem sido uma constante ao longo das últimas
décadas, pelas razões sobejamente conhecidas. Quem nasce hoje na região espera viver, se for do sexo
feminino, 84 anos e meio, um pouco mais do que os individuos masculinos. Importante, dada a longevidade
da população, é ter a noção que um individuo de 65 anos, residente região, independentemente do sexo,
“pode ter a esperança” de viver mais 19,25.

Tabela 9 - Esperança de Vida à Nascença
Triénio 1996-1998

Esperança de vida

Triénio 2013-2015

HM

H

M

HM

H

M

Continente

75,8

72,2

79,4

81,3

78,1

84,3

Região de Saúde do Norte

76,0

72,6

79,3

81,5

78,3

84,5

Fonte: INE, Estimativas da População Residente, 2015

Tabela 10 – Esperança de vida aos 65 anos (Metodologia 2007 - Anos) por Local de residência
(NUTS – 2013) Período de referência dos dados, 2013 - 2015
Continente Norte
19,38

19,25

Alto
Minho

Cávado

19,52

19,54

Ave

AMP

19,08 19,43

Alto
Tâmega

Tâmega
e Sousa

Douro

Terras de
Trás-os-Montes

19,55

18,88

19,09

19,82

Fonte: INE, Estimativas da População Residente, 2015
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PERFIL REGIONAL DE SAÚDE 2015

A - Morbilidade
Em 2014 nos cuidados de saúde primários, a hipertensão arterial (HTA) constitui o primeiro problema de
saúde mais registado na região Norte, com uma proporção de 20,2% problemas registados por 100 utentes
inscritos, sendo superior no sexo feminino (22,1%), relativamente ao masculino (18,4%), seguido da alteração
do metabolismo dos lípidos (19,5% inscritos). Da lista de causas consideradas, destacam-se, ainda, como
doença mais registadas as perturbações depressivas e a diabetes. No sexo feminino destacam-se as
perturbações depressivas, com valores quatro vezes superiores aos do sexo masculino. As doenças do
aparelho respiratório (asma, bronquite crónica e doença pulmonar obstrutiva crónica) têm, no seu conjunto,
um peso elevado, assim como as do sistema músculo-esquelético (osteoartrose do joelho e osteoporose),
sobretudo, no sexo feminino. Na região de saúde do Norte, à semelhança de Portugal, tem-se observado uma
tendência decrescente da incidência da infeção VIH/sida por 100.000 habitantes, observando-se no ano de
2014 uma taxa de 5,3/100000 habitantes, valor inferior ao observado no Continente (9,1/100000 habitantes).
A incidência (novos casos) de sida foi de 1,5/100000 habitantes, valor inferior ao observado no Continente
(2,5/100000 habitantes). Embora o número de novos casos de tuberculose tenha vindo a diminuir ao longo
dos últimos anos, a taxa de incidência de tuberculose na RSN tem apresentado, continuadamente, valores
superiores aos de Portugal Continental. A região Norte tem vindo a afastar-se do critério de região com alta
incidência (valores superiores ou iguais a 50/100.000 habitantes), situando-se atualmente na zona intermédia,
com valores de 20,6/100.000 habitantes em 2014. Apesar de se verificar uma grande heterogeneidade
regional, são os ACeS/ULS do Grande Porto os que apresentam taxas de incidência de tuberculose mais
elevadas.” (Perfil Regional de Saúde 2015, DSP, ARS Norte. Cfr.http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte)

B - Mortalidade
“A taxa bruta de mortalidade tem-se mantido estável na Região de Saúde do Norte. A taxa de mortalidade
infantil tem vindo, progressivamente, a diminuir. Entre 1996 e 2014 verificou-se uma descida acentuada de
62%: de uma taxa de 7,1‰ em 1996-98 para 2,7‰ em 2012-14, valor este ligeiramente inferior ao do
Continente (3,0‰). A mortalidade neonatal na região Norte tem vindo a diminuir, apresentando valores da sua
taxa idênticos aos do Continente nos últimos triénios. Quanto à mortalidade perinatal, esta tem-se mantido
com taxas inferiores às do Continente e com uma tendência evolutiva decrescente. Quando se considera a
totalidade dos óbitos ocorridos no triénio 2010- 2012, verifica-se que é o grupo dos óbitos por doenças do
aparelho circulatório aquele que apresenta um maior peso relativo para todas as idades e o dos óbitos por
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tumores malignos para as idades inferiores a 75 anos. Embora as doenças do aparelho circulatório continuem
a ser a principal causa de morte, o decréscimo dos óbitos foi acentuado, ao contrário dos óbitos por tumores
malignos, que têm vindo a aumentar.
B1 - Taxa Bruta de Mortalidade (/100.000 habitantes) e Mortalidade Proporcional (%) na região norte,
todas as idades, ambos os sexos, 2008-2010
Gráfico 7 - Grandes Grupos de Causas de Morte
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Fonte: Perfil de Saúde Região Norte 2014-2016, DSP/ARS Norte

Gráfico 8 - Causas de Morte Especifica
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Fonte: Perfil de Saúde da Região Norte 2014-216, DSP – ARS Norte
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No início da vida (5-24 anos) é o grupo dos óbitos por causas externas que assume o maior peso relativo.
Observando as taxas de mortalidade padronizadas pela idade (TMP) das doenças cerebrovasculares, da
doença isquémica do coração e do tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão,
pulmão, verifica-se
verifica que estas são,
para todas as idades, ambos os sexos e para o sexo masculino, as três principais causas de morte
específicas da região Norte. No sexo feminino, as doenças cerebrovasculares, a diabetes mellitus e a
pneumonia são as três principais
ipais causas de mortalidade. Com valores da TMP significativamente superiores
aos do Continente destacam-se
se as doenças cerebrovasculares, o tumor maligno do estômago, a doença
pulmonar obstrutiva crónica e a doença crónica do fígado e cirrose. Abaixo dos 75
75 anos, em ambos os sexos
e no sexo masculino, a principal causa específica é o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão, seguido
das doenças cerebrovasculares. Nas mulheres, as doenças cerebrovasculares são a principal causa de morte
prematura, seguida
da do tumor maligno da mama feminina. Ainda neste grupo etário, e para ambos os sexos,
destacam-se,
se, pela negativa, o tumor maligno do estômago e a doença crónica do fígado e cirrose,
apresentando diferenças significativas relativas ao Continente.
B2 - Taxaa de mortalidade padronizada pela idade (/100.000 habitantes) ordenada para Causas de Morte
Específicas, ARS Norte, ambos os sexos, 2012-2014
2012

Gráfico 9 - Todas as Idades
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Fonte: Perfil de Saúde da Região Norte 2014-216,
2014
DSP – ARS Norte
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Gráfico 10 - Idade Inferior a 75 anos
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Fonte: Perfil de Saúde da Região Norte 2014-216,
2014
DSP – ARS Norte

Os anos de vida potencialmente perdidos (AVPP) permitem avaliar o número de mortes e o momento da
ocorrência das mesmas sendo um bom indicador para a mortalidade prematura. O tumor maligno da traqueia,
brônquios e pulmão é a causa com maior número de AVPP até aos 70 anos, na Região Norte, no triénio
2010-12, em ambos os sexos. Destacam-se
Destacam se ainda a doença crónica do fígado e cirrose e os acidentes de
veículos a motor. Na análise da taxa de AVPP, por sexo, mantêm-se
mantêm se as três principais causas para o sexo
masculino. Para o sexo feminino destaca-se
destaca o tumor maligno da mama feminina como a principal causa de
anos de vida potencialmente perdidos. Importa realçar, também, o tumor maligno do estômago e as doenças
cerebrovasculares, como a segunda e terceira
t
causas, respetivamente.” (Perfil Regional de Saúde 2015, DSP,
ARS Norte. Cfr.http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte)
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B3 - Taxa de anos de vida potencialmente perdidos até aos 70 anos (/100.000 habitantes) ordenada
para Causas de Morte Específicas, ARS Norte, ambos os sexos.

Gráfico 11 - 2000-2002
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Fonte: Perfil de Saúde da Região Norte 2014-216,
2014
DSP – ARS Norte

Gráfico 12 - 2012-2014
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B4 - Taxa de incidência (/100.000 habitantes) dos principais
ipais tumores malignos, na Região Norte
Gráfico 13 - Taxa de Incidência Tumores Malignos na
Região Norte - Sexo Masculino
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Gráfico 14 - Taxa de Incidência Tumores Malignos na Região
Norte - Sexo Feminino
Mama

103,6
57,7

Glandula Tiroideia

35,7
31,5

Corpo do Útero

17,6
17,3
14,1
11,7
8,9
8,5
6,6
5,6
5,5
4,7
4,2
3,1
2,6
2,6
1,9
0
0

Colo do Útero
Bexiga
Cérebro e SNC
Rim
Mielona Múltiplo
Esófago
Doença de Hodgkin
Testículo
0

20

40

60

80

100

120

Fonte: Perfil de Saúde da Região Norte 2014-216,
2014
DSP – ARS Norte
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ENQUADRAMENTO NAS POLITICAS PARA A ÁREA DA SAÚDE

“As políticas a desenvolver na área da saúde visam melhorar a equidade de acesso dos cidadãos aos
cuidados de saúde e a qualidade dos serviços que são prestados pelo SNS, permitindo impactos positivos no
estado de saúde da população. Estes objetivos serão prosseguidos no contexto dos desafios que se colocam,
nomeadamente o envelhecimento da população, a diminuição da taxa de natalidade e o aumento do número
de doentes crónicos. Para concretizar estes objetivos estabelecem-se como prioridades revigorar e recuperar
o desempenho do SNS, através da implementação de uma política de saúde de proximidade e em defesa do
Estado Social. Repor o equilíbrio na partilha do financiamento entre as famílias e o Estado é uma prioridade,
tendo em atenção os elevados custos a cargo das famílias, que têm de ser progressivamente revertidos para
valores que não discriminem o acesso. É fundamental relançar a reforma dos cuidados de saúde primários e
dos cuidados continuados integrados a idosos e a cidadãos em situação de dependência, ao mesmo tempo
que se terá que concretizar uma reforma hospitalar que aposte no relançamento do SNS.” (Grandes Opções do
Plano 2016-2019|página 100)

A atual crise financeira tem produzido impactos na vida social e económica do país, com visíveis efeitos na
deterioração das condições de vida dos cidadãos e na administração das políticas públicas do Estado,
observando-se nestes últimos anos uma natural compressão na disponibilidade dos recursos financeiros
públicos. Neste contexto, o comportamento gestionário da administração pública tem sido marcada pelo rigor
na definição das prioridades e pela optimização das medidas interventivas (EFICÁCIA E EFICIÊNCIA), de
forma a garantir a todos os cidadãos o acesso aos bens sociais que consagram a cidadania (IGUALDADE E
EQUIDADE).
Plano Estratégico 2017-2019 da ARS Norte respeitou as formulações estratégicas inscritas nas Grandes
Opções do Plano 2016-2019, no Plano Nacional de Saúde, no Plano Regional de Saúde da Região
Norte, nas Orientações da Direção Geral da Saúde, para além dos enunciados reflexivos expressos pela
Coordenação Nacional para a Reforma Cuidados Saúde Primários, pela Coordenação Nacional para
a Reforma

Cuidados de Saúde Hospitalares e

pela

Coordenação Nacional para

a Reforma

Cuidados Continuados Integrados.
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A - A elaboração do Plano Estratégico 2017-2019 respeitou os pressupostos da Governação Subordinada,
assumindo como matriz orientadora as Grandes Opções do Plano 2016-201. Pretende-se, portanto, que
o actual Plano da instituição concorra para a realização dos nove eixos de atuação definidos na estratégia do
governo para o triénio 2016-2019, espelhados no Programa do XX Governo Constitucional.

1. Promover a saúde através de uma nova ambição para a Saúde Pública
2. Reduzir as desigualdades entre cidadãos no acesso à saúde
3. Reforçar o poder do cidadão no Serviço Nacional de Saúde, promovendo disponibilidade,
acessibilidade, comodidade, celeridade e humanização dos serviços
4. Expansão e melhoria da capacidade da rede de cuidados de saúde primários
5. Melhoria da gestão dos hospitais, da circulação de informação clínica e da articulação com
outros níveis de cuidados e outros agentes do setor
6. Expansão e melhoria da integração da Rede de Cuidados Continuados e de outros serviços
de apoio às pessoas em situação de dependência
7. Aperfeiçoar a gestão dos recursos humanos e a motivação dos profissionais de Saúde
8. Melhorar a governação do Serviço Nacional de Saúde
9. Melhorar a qualidade dos cuidados de saúde. 1

B – O Plano Nacional de Saúde 2012-2016 E SUA EXTENSÃO PARA 2020 assenta em quatro eixos
estratégicos, que constroem as dimensões operativas consideradas capitais na melhoria do desempenho do
sistema de saúde, com vista a obter ganhos em saúde.
Os quatro Eixos Estratégicos do PNS, que constituem o modelo conceptual, são perspetivas do âmbito,
responsabilidade e competência de cada agente do Sistema de Saúde (cidadão, profissional de saúde, gestor
e administrador, organismos públicos e privados, administração direta e indireta do Estado, instituições com
ou sem fins lucrativos), cuja melhoria exige reconhecer a sua interdependência, reforçando a perspetiva de
Sistema de Saúde, em particular do Serviço Nacional de Saúde e das ações dos diferentes setores com
impacto no estado de saúde.

1

Cfr. Grandes Opções do Plano 2016-2019, págs. 101 a 108
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Figura 7 – Eixos Estratégicos do PNS
MAIS VALOR EM SAÚDE

Os Eixos retornam ganhos, melhoram o desempenho e reforçam o alinhamento, a integração e a
sustentabilidade do Sistema de Saúde e de todos os setores, bem como a capacidade de estes se
desenvolverem como um todo, perseguindo a melhoria da saúde da população. Tal como definido desde
2012 são considerados quatro Eixos Estratégicos para os quais se propõe um conjunto de recomendações
estratégicas: Cidadania em Saúde; Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde; Qualidade
em Saúde; Políticas Saudáveis.” (PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2012-2016, REVISÃO E EXTENSÃO A 2020, página 13)
Figura 8 – Eixos Estratégicos do PNS e Linhas Estratégicas da ARS Norte
PLANO NACIONAL DE SAÚDE

PLANO ESTRATÉGICO ARS Norte

Eixos Estratégicos

Linhas Estratégica
Garantir o acesso aos cuidados de saúde considerados
adequados à satisfação das necessidades da população da
região norte

Cidadania em Saúde

Garantir um SNS sustentável e bem gerido
Equidade e Acesso adequado aos Cuidados de
Saúde
Melhorar a capacidade resolutiva dos serviços de saúde afetos
à ARS Norte
Qualidade em Saúde

Garantir a comunicação interna e externa, em ordem à
prestação de um serviço mais próximo do cidadão/cliente
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C - ORIENTAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DA SAÚDE
O Plano Estratégico da ARS Norte inclui, como imperativo lógico da articulação com as políticas de ação da
Direção Geral da Saúde, os objetivos associados aos Programas Nacionais de Saúde (prioritários e
clássicos). Neste contexto, tanto no plano a médio prazo como nos planos operativos anuais (PA e QUAR)
procurou-se fixar objetivos e metas referentes aos seguintes programas:
Programa Nacional de Diabetes, Programa Nacional para a Infeção do HIV/SIDA e Tuberculose, Programa
de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos, Programa Nacional para Prevenção
e Controlo do Tabagismo, Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Programa
Nacional para a Saúde Mental, Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, Programa Nacional para as
Doenças Respiratórias, Programa Nacional para as Doenças Cérebro-cardiovasculares, Programa Nacional
das Hepatites Virais, Programa Nacional da Atividade Fisica.
D - PLANO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE 2014-2016 e sua extensão 2020
O PRSN 2014-2016 e sua extensão a 2020, em conjunto com os Planos Locais de Saúde, são instrumentos
indispensáveis para congregar e orientar esforços, potenciar sinergias e inspirar as diversas partes
interessadas a assumirem como seus os objetivos de saúde nele propostos, bem como o seu papel no
processo de melhoria da saúde e bem-estar da população da região Norte.
Do Plano Regional de Saúde ressalta a análise das necessidades técnicas e das necessidades sentidas
de saúde e sua hierarquização, bem como das prioridades de saúde definidas a nível nacional, resultou a
seleção e hierarquização final das principais necessidades de saúde da população da região Norte, em
termos de mortalidade, morbilidade e determinantes da saúde.
DETERMINANTES DA SAÚDE:
Menos hipertensos

MENOR MORBILIDADE
POR:
Diabetes

Menor consumo de tabaco

Depressão

Menos obesos

Tuberculose

Menos consumo de álcool

Doença pulmonar
obstrutiva crónica

Menor inatividade física

SIDA

MENOR MORTALIDADE
POR:
Doenças cerebrovasculares
Tumor maligno da
traqueia, brônquios e
pulmões
Tumor maligno do
estômago
Tumor maligno do da
mama feminina
Tumor maligno do cólon e
reto
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A partir da caracterização da situação de saúde da população da região norte e da aplicação dos critérios de
hierarquização definidos, foram identificados no Plano Regional de Saude 2014-2016 os seus cinco
principais problemas de saúde, por ordem decrescente:
TUMORES MALIGNOS
DOENÇAS CEREBROVASCULARES
DIABETES
DEPRESSÃO
DOENÇAS CRÓNICA DO FÍGADO E CIRROSE
Com base nas necessidades de saúde selecionadas, na avaliação prognóstica dos respetivos indicadores
de saúde, e nas prioridades de saúde nacionais conhecidas foram definidos um conjunto de objetivos de
saúde para a população da região Norte a serem atingidos até 2016. No quadro abaixo explicita-se a forma
como foram quantificados os objetivos (metas) e respetivo contexto, bem como a avaliação já apurada
para o biénio 13-15. Tendo por base estes valores é feita uma estimativa para o biénio 2018-2020 (Tabela
13).
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Tabela 11 - Plano Regional de Saúde do Norte 2014-2016 Avaliação dos Objetivos de Saúde
Indicador

Unidade

Sexo

Último valor
Continente

Norte

Projeções região Norte
Período

Valor

Inferior

Superior

Definição da Meta
Valor

Período

MORTALIDADE
Taxa bruta de mortalidade por doença cerebrovascular (I60-I69)
antes dos 65 anos
Taxa bruta de mortalidade por tumor maligno da traqueia, brônquios
e pulmão (C33-C34) antes dos 65 anos
Taxa bruta de mortalidade por tumor maligno do estômago (C16)
antes dos 65 anos
Taxa bruta de mortalidade por tumor maligno da mama feminina
(C50) antes dos 65 anos
Taxa bruta de mortalidade por tumor maligno do cólon e recto (C18C20) antes dos 65 anos

/100000
habitantes

HM

10,8

9,8

08-10

7,8

6,3

9,3

14-16

7,8

/100000
habitantes

HM

14,0

14,5

08-10

16,4

14,8

17,9

14-16

< 16,4

/100000
habitantes

HM

7,2

9,5

08-10

9,5

8,1

10,8

14-16

9,5

/100000
habitantes

M

14,4

11,8

08-10

11,8

10,0

13,6

14-16

11,0

/100000
habitantes

HM

8,7

7,5

08-10

8,2

7,2

9,1

14-16

< 8,2

Proporção de inscritos com diagnóstico de diabetes

/100 inscritos

HM

6,2

6,5

2012

n.a.

2016

Proporção de inscritos do sexo feminino com diagnóstico de
perturbações depressivas

/100 inscritos

M

9,6

10,4

2012

n.a.

2016

10,0

Taxa de incidência de tuberculose

/100000
habitantes

HM

23,6

27,2

2012

2016

22,4

Taxa de internamento padronizada por DPOC (população abaixo dos
70 anos)

/100000
habitantes

HM

29,4

37,1

2009

2016

27,0

Taxa de incidência da infeção VIH/sida

/100000
habitantes

HM

12,5

7,6

2011

2016

3,0

%

HM

42,1

37,0

2012

n.a.

2016

37,0

%

HM

28,0*

29,0

2011

n.a.

2016

25,0

%

HM

14,6*

14,3

2010

n.a.

2016

14,0

%

HM

24,9*

21,8

2010

n.a.

2016

20,0

%

HM

61,5*

57,0

2010

n.a.

2016

60,0

MORBILIDADE

22,4

18,8

26,9

n.a.

2,8

1,1

7,0

6,5 - 12,9

DETERMINANTES DA SAÚDE/ FACTORES DE RISCO
Prevalência de hipertensão arterial
Prevalência de consumo de tabaco, em meio escolar (3º ciclo) nos
últimos 30 dias (consumo atual)
Prevalência de obesidade nas crianças escolarizadas entre os 6 e os
8 anos
Proporção de jovens escolarizados, do 6º, 8º e 10º ano, com mais de
um episódio de embriaguez
Proporção de jovens escolarizados, do 6º, 8º e 10º ano, que praticam
atividade física mais de três vezes por semana

n.a. - Não aplicável. Como não temos uma série de dados disponível não é possível efetuar projeções.
* Este valor diz respeito a Portugal

Fonte: Perfil de Saúde da Região Norte 2014-216, DSP – ARS Norte

30 | P á g i n a

Tabela 12 - PRSN 2014-2016 - Extensão 2020 (I)
Meta
PRSN

20132015

20142016

PROJEÇÃO
20182020

IC 95%

14-16

7,8

13-15

14-16

7,73

(-)

1997- 2008- Projeção
1999 2010 2014-2016

Indicador

Taxa de mortalidade por doenças
cerebrovasculares abaixo dos 65 anos 97-99 08-10
(/100000 habitantes), ambos os sexos

Taxa de mortalidade por tumor maligno da
traqueia, brônquios e pulmões abaixo dos 65
anos (/100000 habitantes), ambos os sexos

18,6

9,8

7,8

16,4

8,5

8,3

17,40

(6,6-8,9)

Taxa de mortalidade por tumor maligno do
estômago abaixo dos 65 anos (/100000
habitantes), ambos os sexos

11,1

14,5

16,4

9,5

15,9

16,2

9,49

(15,7-19,1)

Taxa de mortalidade por tumor maligno da
mama abaixo dos 65 anos (/100000
habitantes), sexo feminino

10,2

9,5

9,5

11,0

9,6

9,6

11,27

(8,3-10,8)

Taxa de mortalidade por tumor maligno do
cólon e reto abaixo dos 65 anos (/100000
habitantes), ambos os sexos

12,2

11,8

11,8

8,2

11,5

11,5

8,21

(9,8-12,7)

Fonte: Perfil de Saúde da Região Norte 2014-216, DSP – ARS Norte

Tabela 13 - PRSN 2014-2016 - Extensão 2020 (II)
INDICADOR

2001

2014

2015

PROJEÇÃO
2020

IC 95%

Taxa de incidência de tuberculose (/100000 habitantes),
ambos os sexos

45,28

22,75

22,49

17,46

(14,6-20,6)

Taxa de incidência da infeção VIH (/100000 habitantes),
ambos os sexos

17,8

7,1

3,4

(2,3-5,1)

Fonte: Perfil de Saúde da Região Norte 2014-216, DSP – ARS Norte
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FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE PLANEAMENTO
MISSÃO, VALORES E VISÃO
Na elaboração de um plano de ação é indispensável ter presente a razão da existência da organização, os
destinatários da sua ação, e os profissionais que irão desempenhar as atividades que queremos desenvolver
(Missão), bem como princípios que norteiam a sua intervenção quotidiana (VALORES). Ao perspetivarmos o
futuro temos que ser ambiciosos no bem que queremos
emos proporcionar, sabendo das dificuldades que se
apresentam, mas determinados na sua concretização (VISÃO). A ARS do Norte incorpora estes conceitos,
expressando-o
o da seguinte forma:
Figura 9 – Missão, Valores e Visão da ARS Norte, IP

MISSÃO

•Garantir
Garantir à população da região norte o acesso a cuidados de saúde de
qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades em
saúde

VALORES

•Equidade,
Equidade,
acessibilidade,
responsabilidade,
conhecimento, qualidade, inovação

VISÃO

transparência,

•Ser reconhecida pelos cidadãos como uma organização de excelência,
capaz de otimizar os recursos humanos, materiais e financeiros
disponíveis, garantindo em toda a região de saúde, serviços com
padrões de qualidade técnico-profissional e diferenciação,
proporcionando mais e melhor saúde, confiança e satisfação, tanto de
utilizadores como dos profissionais

ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
Revisitou-se a análise SWOT apresentada no plano anterior, à luz dos novos prismas de observação,
mantendo-se
se válidos a maioria dos parâmetros considerados. Nela se identificam as forças e fraquezas
internas da organização, bem como as oportunidades e ameaças externas que caracterizam os ambientes
institucionais em mudança.
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Figura 10 – Análise SWOT
Conhecimento do “negócio” saúde

PONTOS FORTES

Cobertura regional

PONTOS FRACOS

Capacidade técnica

Grau elevado de informatização dos serviços

Carências de recursos humanos em áreas
chave

O core comum dos aplicativos informáticos em
que assentam os registos clínicos (SI Clinico)

Instabilidade do quadro de pessoal
(reformas, contratos precários)

Trabalho com vários stakeholders da saúde:
autarquias, escolas, universidades, IPSS,
privados

Circulação da informação e comunicação

Grau elevado de utilização de tecnologia

Falta de maturação da nova estrutura
organizacional (ACES)

Processo de contratualização sedimentado

Falta de alinhamento organizacional

Capacidade de liderança e operacionalização
das reformas da saúde

Nível de governação clínica ainda
incipiente

Capacidade de negociar e implementar novos
modelos de organização

Articulação ACES/hospitais ainda
insuficiente

Abertura à inovação

Carência de protocolos clínicos no
processo de referenciação de utentes
entre os diferentes níveis de cuidados

Eficiência crescente dos recursos (aumento
sustentado na produção de cuidados, num
quadro de carência de recursos)
Orientação para resultados (outputs e
outcomes)
Qualidade técnico-profissional
Níveis de satisfação elevado dos utilizadores
dos serviços do SNS
Modernização das instalações de CSP e
hospitais

Contratualização muito focada na
avaliação do processo e não em ganhos em
saúde
Sistemas e redes de informação (ainda que
não diretamente dependentes da ARSN)
Limitações legais no modelo de aquisições
(bens e serviços)

Capacidade de resposta dos serviços a situações
de emergência social e sanitária

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Crise económico-financeira aguça a
necessidade de mais ganhos de eficiência
operacional

Restrições orçamentais consequentes à
crise económico-financeira podem
limitar/paralisar muitos projetos

Maximizar as fontes de financiamento
existentes

Restrições legais à contratação e
manutenção de recursos humanos

Sedimentar a reorganização dos CSP

Limitações legais no modelo de aquisições
(bens e serviços)

Consolidação da reforma dos CSP
alavancado o acesso e a qualidade da
prestação de cuidados
Reforçar o trabalho em rede social
Alargar a participação do sector social e
privado no contexto da RNCCI
Potencialidades de melhoria funcional das
redes de informação em saúde
Proporcionar uma cobertura maior nos
programas de rastreio organizado de base
populacional

Dependência de entidades externas,
nomeadamente ACSS
Baixa capacidade de resposta evidenciada
pela ACSS na resolução de problemas
infraestruturais e aplicacionais
diretamente relacionados com os serviços
locais e regionais
Baixo nível de capacitação e
responsabilidade do cidadão na utilização
dos serviços de saúde
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Figura 11 – Desenho do alinhamento estratégico intrainstitucional: Da decisão á ação

LINHAS ESTRATÉGICAS
As Linhas de Orientação Estratégicas que foram definidas para o Plano Estratégico 2017-2019 tiveram
como referencial a reflexão já tida na conceção dos planos de atividades dos dois anos anteriores e
das Cartas de Missão vigentes dos dirigentes do Conselho Diretivo da ARS Norte, acrescida dos
documentos de implementação da Politica de Saúde que foram mais recentemente emanados e do
novo exercício de análise do ambiente externo e interno. São quatro as grandes LINHAS DE
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA definidas pelo Conselho Diretivo da ARS Norte, que regerão a
conduta da ARS Norte no período de 2017-2019.
A - Garantir o acesso aos cuidados de saúde considerados adequados à satisfação das
necessidades da população da região norte
B - Reforçar a boa governação do SNS garantindo a sua sustentabilidade
C – Melhorar a capacidade resolutiva dos serviços de saúde afetos à ARS Norte
D – Melhorar a comunicação interna e externa, em ordem à prestação de um serviço mais
próximo do cidadão
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A primeira linha estratégica dirige-se
dirige se para a génese da missão da ARS promovendo mais e melhor
saúde à população e um acesso equitativo,
equitativo, a segunda apela a uma gestão eficiente e eficaz dos
recursos humanos, materiais e financeiros, a terceira capacitar os serviços de forma a melhorar a
resposta pública aos cidadãos, e a quarta visa melhorar a transparência da organização, agilizando
formas
as de comunicação expeditas, proporcionando melhor cidadania em saúde.

Figura 12 – Linhas Estratégicas e Objetivos Estratégicos

LINHA ESTRATÉGICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Garantir o acesso aos
cuidados de saúde,
considerados
adequados à
satisfação das
necessidades da
população da região
norte

•Garantir o cumprimento dos programas prioritários do Plano
Nacional de Saúde
•Consolidar a reforma dos Cuidados de Saúde Primários
•Promover a realização de rastreios de base populacional
•Promover contextos favoráveis à saúde e desenvolver
abordagens de prevenção e controlo de doenças
•Melhorar a equidade no acesso aos serviços e cuidados de
saúde

Garantir um SNS
sustentável e bem
gerido

•Melhorar a eficiência económica e operacional
•Desenvolver e aprofundar o processo de contratualização
•Racionalizar o uso do medicamento e MCDT
•Adequar a oferta e melhorar a eficiência e qualidade dos
serviços hospitalares
•Maximizar as oportunidades de investimento que garantam a
qualificação das edificações de saude e suas amenidades, com
enfoque na modernização dos espaços de atendimento.
atendimento

Melhorar a capacidade
resolutiva dos
serviços de saúde
afetos à ARS Norte

Garantir a
comunicação interna e
externa, em ordem à
prestação de um
serviço mais próxima
do cidadão

•Promover experiências piloto que reforcem a capacidade
resolutiva , a literacia em saúde e a integração de cuidados.
cuidados
•Alargar a carteira de serviços, melhorando a resposta de
proximidade
•Incentivar a governação clínica, garantindo um compromisso
de qualidade, partilhado entre profissionais e a administração
em ordem a prestar um melhor serviço ao cidadão
•Promover a integração dos serviços do IDT/DICAD na rede de
prestação da ARS Norte, melhorando a capacidade de resposta
aos problemas associados aos comportamentos aditivos e
dependências
•Potenciar a internalização dos exames MCDT nos hospitais
públicos, solicitados pelos ACES da sua área de atração direta.
•Fomentar a capacitação do cidadão para escolhas saudáveis
•Promover a cidadania em saúde e a responsabilidade social
•Requalificar o Portal da ARS Norte tornando-o uma ferramenta
mais útil e próxima das necessidades dos profissionais de saúde
e do cidadão
•Valorizar o capital humano da organização
•Melhorar a resposta a necessidade de saúde emergentes
(cuidados no domicilio, cuidados continuados integrados,
cuidados paliativos), consolidando as experiências de
cooperação com parceiros do sector social e privado
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Foram definidos 5 Objetivos Estratégicos (OE) para a consecução de cada Linha Estratégica,
tendo cada um deles associado um conjunto de iniciativas, que articuladamente contribuem para o
resultado desejado. Listam-se algumas das metas que emanam dos objetivos estratégicos definidos e
respetivos indicadores de medição.
LINHA ESTRATÉGICA: GARANTIR O ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE, CONSIDERADOS
ADEQUADOS À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA REGIÃO NORTE
OE1_ Garantir o cumprimento dos programas prioritários do Plano Nacional de Saúde
Iniciativas:
•

Alinhar os programas de saúde a desenvolver na região com os programas de saúde
prioritários

•

Melhorar o acesso da pessoa com diabetes aos cuidados de saúde

•

Fomentar a multidisciplinaridades no acompanhamento e tratamento da diabetes

•

Prevenir a depressão e o suicídio através da referenciação e acompanhamento das
pessoas mais velhas que vivem sós

•

Melhorar a informação disponível nos CSP sobre perturbações depressivas

•

Aumentar a capacidade de resposta do SNS no apoio á cessação tabágica

•

Fomentar o registo de parâmetros de nutrição nos CSP para melhor identificar o perfil
alimentar da população inscrita nos ACES

•

Adequar a utilização dos cuidados respiratórios domiciliários

•

Maximizar a utilização das 3 Vias Verdes: AVC, Coronária e Sepsis

•

Alargar a cobertura geográfica e o número de serviços que realizam o teste rápido de
diagnóstico da infeção por VIH.

•

Diminuir no contexto hospitalar as resistências aos antimicrobianos

•

Estimular a criação de projetos que promovam e incentivem a pratica de atividade fisica

•

Alinhar os Planos Regionais e os Planos Locais com o PNS 2012-2016 e sua extensão
para 2020
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OE2_Consolidar a reforma dos Cuidados de Saúde Primários
Iniciativas:
•

Reordenar a rede as unidades prestadoras de cuidados de saúde primários, com a
finalidade de racionalizar os recursos existentes e configurar a organização de acordo
com a reforma dos Cuidados de Saúde Primários.

•

Propiciar o surgimento de mais unidades de saúde familiar (USF) que garantam mais
ganhos na cobertura assistencial.

•

Desencadear todos os procedimentos administrativos necessários á clarificação da lista
de inscritos, aumentando a disponibilidade aos utentes sem médico de família de
concretizarem esse objectivo.

•

Estimular a capacidade de acreditação de novas unidades de saúde familiar

•

Fomentar a investigação em cuidados de saúde primários de saúde

•

Pugnar pelo desenvolvimento do SClinico de modo a permitir responder às novas
necessidades de registo.

•

Sedimentar o papel dos ACES enquanto órgãos desconcentrados da tomada de decisão.

•

Intervir na melhoria e reestruturação de alguns equipamentos de saúde melhorando as
amenidades proporcionadas ao cidadão que utiliza os serviços de saúde

•

Ver OE 11 e OE12

OE3 _ Promover a realização de rastreios de base populacional
Iniciativas:
•

Intervir precocemente no curso natural das doenças graves, de prevalência elevada,
passíveis de serem prevenidas, através da implementação de programas de rastreio,
organizados, de base populacional e custo-efetivos.

•

Alargar o programa regional de rastreio do cancro do colo do útero, a toda a população
alvo (mulheres dos 30 – 60 anos) da região norte, em articulação do IPO do Porto. Adotar
como teste primário de rastreio a serotipagem por HPV, com citologia reflexa , em
consonância com a coordenação nacional dos programas de rastreio oncológico.

•

Alargar o programa de rastreio do cancro da mama a toda a população alvo (mulheres
dos 45 aos 69 anos) da região de saúde do norte

•

Iniciar um projeto piloto do rastreio de base populacional do cancro do colon e reto
através da pesquisa de sangue oculto pelo método imunoquímico, garantindo a
realização de colonoscopia a todos os resultados com teste de rastreio positivo. Alargar
progressivamente o rastreio a toda a região, com participação preferencial dos hospitais
do SNS.

•

Alargar a toda a região o programa de rastreio da retinopatia diabética, melhorando o
acesso ao exame de rastreio, a ser realizado nos CSP, utilizando a telemedicina como
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instrumento de comunicação entre os diversos intervenientes no processo de vigilância
da doença.
•

Manter e desenvolver a plataforma informática multi-rastreios da ARS Norte (Siima
rastreios)

•

Melhorar a integração entre o Siima, o SAM/Siclinico e o RNU para melhorar a
usabilidade do utilizador.

OE4_Promover contextos favoráveis à saúde e desenvolver abordagens de prevenção e
controlo de doenças
Iniciativas:
•

Reforçar o papel da Escola como promotora da saúde, em comunhão com os serviços de
saúde, mormente as Unidades de Saúde Pública, no desenvolvimento dos vários
programas de intervenção nos determinantes da saúde e que tem a população escolar
com principais destinatários.

•

Melhorar os níveis de saúde oral na população em idade escolar, designadamente a
percentagem de crianças aos 6 e 13 anos livres de cárie. Reforçar a utilização dos
cheques dentistas.

•

Promover comportamentos saudáveis nas áreas de alimentação, sexualidade, tabagismo
e outras dependências

•

Garantir o cumprimento do PNV com taxas de cobertura que permitam alcançar a
imunidade de grupo.

•

Promover e reforçar a vacinação contra a gripe sazonal

•

Promover o acesso a consulta de planeamento familiar, nomeadamente a adolescentes.

•

Implementar um pacote de medidas de respostas integradas aos comportamentos
aditivos e dependência nos ACES da Região de Saúde do Norte

OE5_Melhorar a equidade no acesso aos serviços e cuidados de saúde
Iniciativas:
•

Fomentar o incremento de novas Unidades de Saúde Familiar (USF),

•

Consolidar o processo organizativo das listas de inscritos para cirurgia (LIC) que garanta
uma mediana do tempo de espera para cirurgia não superior a 3 meses

•

Melhorar a taxa de primeiras consultas hospitalares

•

Melhorar a articulação entre CSP e a rede de cuidados continuados integrados por forma
a garantir um aumento de referenciação por esta via.

•

Aumentar a oferta nas várias tipologias da Rede de Cuidados Continuados Integrados

•

Incrementar as visitas domiciliárias médicas e de enfermagem.
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•

Diminuir o tempo de espera para a 1ª consulta hospitalar nas especialidades médicas e
cirúrgicas, garantindo o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantida
(TMRG).

•

Constituir uma Unidade Regional de Gestão do Acesso (URGA) que responda ás
necessidades que a nova estrutura organizativa no percurso do utente (SIGA) vai
implicar.

•

.Aumentar o acesso a novos utentes atendidos nas unidades prestadoras de cuidados do
DICAD. (Ver OE 14)

•

Implementar experiencias piloto de utilização de TIC que melhorem o acesso aos
cuidados de saúde como a telemonitorização de doenças cronicas (DPCO) e a triagem
teledermatologica.

•

Garantir um adequado planeamento da prestação de cuidados de saúde nas zonas
fronteiriças, no respeito pelo novo regime europeu da mobilidade de doentes.

LINHA ESTRATÉGICA: GARANTIR UM SNS SUSTENTÁVEL E BEM GERIDO
OE6_ Melhorar a eficiência económica e operacional
Iniciativas
•

Adotar práticas de gestão que visem a eliminação de processos redundantes ou
duplicados, e de custos supérfluos.

•

Reduzir de custos operacionais, analisando todos os componentes de despesa,
nomeadamente os associados aos custos com pessoal.

•

Otimizar os processos de negócios, que não constituem o “core” da organização, através
de outsourcings e potenciar a utilização de serviços partilhados nas áreas mais
estruturais como a gestão de recursos humanos.

•

Obter ganhos organizativos que se traduzam em vantagens para o utente, para os
profissionais, para as organizações (melhoria da acessibilidade do utente ao SNS,
integração de cuidados, maximização da capacidade instalada, minimização de custos e
redução dos desperdícios organizacionais e financeiros).

•

Incrementar a coordenação estratégica com os ACES, promovendo a qualidade
organizacional e a melhoria da eficiência na utilização dos recursos.

•

Promover a adoção de intervenções com melhor-custo-efetividade e que incentivem o
combate ao desperdício;

•

Desenvolver o modelo de controlo interno, fomentando praticas de auditorias temáticas

•

Implementar um sistema de registo de assiduidade biométrico na região
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•

Disponibilizar ferramentas informáticas (tipo ERP) que permitam gerir de forma mais
eficiente e eficaz todas as atividades que são vitais ao back-office da organização (gestão
de recursos humanos, aprovisionamento e compras).

•

Centralizar nas plataformas de BI informação agregada de recursos humanos,
económico-financeiros e produção

•

Gizar um processo automatizado de disponibilização de um painel de indicadores de
informação para gestão

•

Reestruturar e centralizar o serviço de suporte aos utilizadores do parque informático da
região, melhorando a sua qualidade e eficiência

•

Maximizar as potencialidades do Centro de Dados, proporcionando novas soluções no
armazenamento e acesso á informação.

•

Desencadear as condições para dotar a ARS Norte de um sistema de informação
geográfico e planeamento de serviços

OE7_ Desenvolver e aprofundar o processo de contratualização
Iniciativas
•

Pugnar para que o processo negocial de objectivos de desempenho vise: (a) melhorar o
nível de saúde da população; (b) responder com efectividade às necessidades de saúde;
(c) obter eficiências na utilização dos recursos (financeiros e humanos); (d) melhorar os
ambientes organizacionais; (e) reforçar o papel do cidadão no sistema de saúde.

•

Alargar o processo de contratualização a um conjunto mais vasto de unidades funcionais:
USP e URAP.

•

Desenvolver e implementar um modelo de contratualização para as unidades de
intervenção local dos serviços do DICAD, iniciando um processo negocial de
conhecimento mútuo das novas realidades tendentes a concretizar um plano de
desempenho á imagem do que se faz com os CSP.

•

Definir objectivos que espelhem todas as vertentes da prestação de cuidados, para que a
avaliação do processo de contratualização, traduza cada vez mais, a performance de
cada unidade, nas vertentes de eficiência, efectividade e qualidade.

•

Criar condições para melhorar as aptidões e competências de todos os intervenientes
neste processo negocial.
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OE8_ Racionalizar o uso do medicamento e MCDT
Iniciativas
•

Consolidar o processo de desmaterialização de todo o circuito do medicamento e MCDT

•

Monitorizar o perfil de prescrição dos profissionais do SNS, coligindo e fornecendo
informação que permita uma análise critica inter-pares das práticas utilizadas;

•

Promover o recurso a medicamentos genéricos, fixando todos os anos uma meta
ascendente na contratualização a efetuar com os hospitais e ACES;

•

Proporcionar os meios à Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) que permitam
identificar desvios de boas práticas, por forma a serem desenvolvidas avaliações e
emitidas Recomendações para os prestadores dos serviços públicos e privados

•

Emitir recomendações sobre a prescrição e utilização de medicamentos nos ACES,
Hospitais e Privados.

•

Elaborar relatórios que e promovam o benchmarking entre as instituições do SNS,
identificando as boas práticas e os exercícios menos condizentes com estas

•

Promover estudos que aumentem o conhecimento sobre a prescrição, dispensa e
utilização de medicamentos e MCDT.

•

Incentivar processos de governação clinica que permitam associar a boa pratica clinica
com a racionalização na utilização de medicamentos e MCDT.

OE9_Adequar a oferta e melhorar a eficiência e qualidade dos serviços hospitalares
Iniciativas
•

Implementar à luz da realidade regional as medidas preconizadas na Reforma Hospitalar
de reorganização e racionalização das instituições

•

Redefinir a carteira de serviços dos hospitais da região norte, adequando a oferta de
serviços às necessidades de saúde das populações que servem e dos recursos
disponíveis;

•

Participar na elaboração, revisão e atualização das redes de referenciação hospitalar por
especialidade e assegurar a sua aplicação a nível regional

•

Promover a transição de cuidados de saúde realizados nos hospitais passiveis de serem
assegurados pelos CSP e estudar mecanismos de implementar essa mudança

•

Avaliar a procura aos serviços de urgência hospitalar, identificando e desenvolvendo
programas de gestão dos sobre-utilizadores em parceria com os CSP

•

Reforçar a ambulatorização dos cuidados

•

Melhorar a taxa de primeiras consultas, incentivando as altas das consultas subsequente
e agilizando uma rede de comunicação fácil comos CSP

•

Respeitar o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos
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•

Explorar o conceito de afiliação dos hospitais para áreas especialmente carenciados em
recursos médicos especializados, e avaliar a sua aplicabilidade em articulação com os
Centros de Referencia a criar.

•

Garantir a monitorização dos contratos com hospitais públicos, com gestão em regime
PPP, de entidades do setor privado ou social (Hospital de Braga e Centro de Reabilitação
do Norte)

•

Melhorar a vigilância epidemiológica associada a cuidados de saúde e diminuir, no
contexto hospitalar, às resistências aos antimicrobianos.

•

Pugnar para que a afetação dos recursos disponíveis seja feita de acordo com as
prioridades do PNS e do plano estratégico regional

•

Melhorar o parque de edificações hospitalares.

OE10_Maximizar as oportunidades de investimento que garantam a qualificação das
edificações de saúde e suas amenidades, com enfoque na modernização dos espaços de
atendimento.
Iniciativas
•

Preparar, coordenar e submeter e monitorizar as candidaturas ao programa comunitário Norte
2020, identificadas com a Prioridade 1 , dentro da tipologia de Infra-estruturas de Saude e
melhorias nas instalações dos serviços de urgência.

•

Diligenciar junto da tutela e da CCRN a disponibilização de verbas que permitam alargar a
possibilidade de financiamento aos projetos com maior leque de abrangência

•

Colaborar em conjunto com a tutela, os hospitais e autarquias na identificação de prioridades
de investimentos urgentes, participando na instrução processual e submissão ao Comité de
investimentos.

•

Incentivar o aparecimento de candidatura no âmbito do Sistema de Apoio à Modernização e
Capacitação da Administração Pública (SAMA 2020), sendo elemento ativo na apresentação
de candidaturas que visem a melhoria dos locais de atendimento.

•

Avaliação de todos os investimentos que necessitem de parecer da ARS, à luz da estratégia
regional e nacional.

•

Criar e manter atualizada uma base de dados sobre os investimentos públicos em curso na
Região

•

Atualizar a Carta Regional de Equipamentos de Saúde, em consonância com a Carta
Nacional
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LINHA ESTRATÉGICA: MELHORAR A CAPACIDADE RESOLUTIVA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
AFETOS À ARS NORTE
OE11_Promover experiências piloto que reforcem a capacidade resolutiva dos CSP, a literacia
em saúde e a integração de cuidados
Iniciativas:
•

Reorientar o percurso das pessoas com doença aguda e agudizações das doenças cronicas
(identificados na triagem do SU como pouco urgentes - cores “azuis e verdes”) centrando a
sua resposta nos cuidados primários.

•

Estabelecer protocolos colaborativos entre os ACES e os SU, especialmente dirigidos para os
utilizadores frequentes do SU.

•

Implementar respostas dirigidas para os utentes com multimorbilidades, através da aplicação
de um Plano Individual de Cuidados.

•

Desenvolver instrumentos de literacia em saúde para o cidadão-utente, designadamente
bibliotecas digitais, disponíveis nos diferentes espaços de atendimento do SNS.
Aumentar a capacidade resolutiva dos CSP, realizando localmente alguns MCDT básicos,
mas essenciais para uma tomada de decisão fundamentada

OE12_Alargar a carteira de serviços, melhorando a resposta de proximidade
Iniciativas
•

Dotar progressivamente os ACES de nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros
TDT por forma a alargar o leque de respostas de complementaridade, em áreas como a
diabetes, obesidade, saúde mental ou o envelhecimento saudável.

•

Alargar a cobertura de consultas de desabituação tabágica, quer nos CSP quer nos
hospitais

•

Iniciar o processo de dotação de médicos dentistas nos cuidados primários de saúde.

•

Sedimentar e alargar a realização de colpocitologias nas unidades de saúde de CSP

•

Sedimentar e alargar a realização de retinografias de rastreio da retinopatia diabética nos
cuidados primários de saúde.

•

Alargar progressivamente a todos os ACES a realização do rastreio da ambliopia em
crianças dos 2 anos e posteriormente também dos 4 anos.
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OE13_Incentivar a governação clínica, garantindo um compromisso de qualidade, partilhado
entre profissionais e a administração em ordem a prestar um melhor serviço ao cidadão
Iniciativas
•

Aumentar o nível de exigência dos prestadores nos cuidados prestados à população,
procurando maior efetividade e qualidade.

•

Implementar protocolos de atuação clinica que aumentem o capital de saúde dos utentes,
através da adoção de decisões terapêuticas custo efetivas.

•

Promover a realização de auditorias clinicas que permitam identificar lacunas e melhorar
a qualidade do serviço prestado.

•

Incentivar o trabalho em equipa, estimulando a motivação, o envolvimento e a
responsabilidade de todos os profissionais

•

Aplicar uma cultura e prática de avaliação nas equipas de saúde.

OE14_Promover a integração dos serviços do IDT/DICAD na rede de prestação da ARS Norte,
melhorando a capacidade de resposta aos problemas associados aos comportamentos aditivos
e dependências
Iniciativas:
•

Criar condições para que o processo de integração do IDT/SICAD na rede de prestação
da ARS Norte se processe sem roturas no modelo de prestação de cuidados.

•

Promover uma articulação de serviços que melhore a eficiência operativa, garantindo
uma comunicação entre serviços que traga mais valias ao desempenho da organização.

•

Pugnar por soluções que garantam a melhor capacidade de resposta aos problemas
associados aos comportamentos aditivos e dependências

•

Promover a qualidade, eficiência e eficácia das intervenções nesta área

•

Iniciar um projeto piloto de respostas Integradas, no contexto dos cuidados saúde
primários

•

Aumentar a taxa de utilização dos utentes com Problemas Ligados ao álcool ou
consumidores de Outras substâncias Psicoativas inscritos no DICAD

•

Melhorar a qualidade dos registos clínicos dos utentes ativos na plataforma SIM,
designadamente do estatuto serológico para o HIV e Tuberculose

•

Garantir o alinhamento com o SICAD, nomeadamente no cumprimento dos objetivos
constantes do eixo nacional

•

Implementar a rede de referenciação e/ou articulação na área dos comportamentos
aditivos e dependências
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OE15_Potenciar a internalização dos exames MCDT nos hospitais públicos, solicitados pelos
ACES da sua área de atração direta.
Iniciativas
•

Estabelecer processos de articulação estruturados e sustentados no tempo entre os
Hospitais e os ACES, que assegurem a internalização de exames de MCDT nos hospitais
públicos aos pedidos oriundos dos CSP.

•

Prever a inclusão da realização de colheitas para exames analíticos nos CSP efetuadas
por profissionais dos hospitais.

•

Reestruturar o portal da ARS Norte, dando mais enfase à disponibilização da informação
em saúde ao cidadão

•

Reorganizar os sistemas de requisição, arquivo e disponibilização de MCDT, utilizando
meios tecnológicos suportados na telemedicina.

LINHA ESTRATÉGICA: GARANTIR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, EM ORDEM À
PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO MAIS PRÓXIMO DO CIDADÃO
OE16_Fomentar a capacitação do cidadão para escolhas saudáveis
Iniciativas
•

Melhorar a literacia em saúde na região Norte

•

Apoiar os programas de promoção de saúde e prevenção e controlo de doenças que visem
estes objetivos

•

Conceber e difundir para fora dos serviços de saúde, materiais didáticos favorecedoras ao
conhecimento em saúde e aptidão para uma escolha informada.

OE17_Promover a cidadania em saúde e a responsabilidade social
Iniciativas:
•

Valorizar a função dos Conselhos de Comunidade nos ACES

•

Pugnar pela cidadania em saúde no exercício dos direitos e deveres

•

Agilizar respostas em tempo útil a todas as reclamações colocadas pelos utilizadores dos
serviços de saúde, no cumprimentos do programa SIM-Cidadão

•

Melhorar as amenidades e o sentimento de pertença da instituição para que utentes e
profissionais reconheçam e valorizem a importância social de cada unidade de saúde
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•

Fomentar a participação do cidadão e a interação com os serviços de saúde por meios
tecnológicos simples

•

Avaliar a satisfação dos utentes

•

Promover e efetivar a realização de um ciclo de conferências com pelo menos 3 eventos
no ano, sobre matérias relevantes em saúde, abertos à participação civil

OE18_Requalificar o Portal da ARS Norte tornando-o uma ferramenta mais útil e próxima das
necessidades dos profissionais de saúde e do cidadão
Iniciativas
•

Fomentar a disponibilização de serviços de base eletrónica ao cidadão como o e- agenda
(marcação eletrónica de consultas nos CSP)

•

Disponibilizar às unidades de CSP informação sobre os tempos de resposta em MCDT
por forma a rentabilizar a capacidade instalada do hospital e garantir os tempos de
resposta mais céleres para os utentes

•

Criar uma Intranet que permita comunicações mais fluidas entre os serviços da ARS e
melhor informação para apoio à decisão

•

Facultar no sítio da ARS, aos serviços e ao cidadão, indicadores demográficos, sociais e
de saúde.

OE19_Valorizar o capital humano da organização
Iniciativas
•

Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte,
IP

•

Proporcionar a todos os trabalhadores uma oportunidade de valorização profissional,
sabendo a importância que a qualificação e o desenvolvimento técnico-científico
representam no sucesso do SNS.

•

Criar condições para que os profissionais possam ter uma participação ativa nos
processos de mudança organizacional inerentes à reforma dos CSP.

•

Desenvolver atividades partilhadas entre serviços que fomentem a partilha de
conhecimentos e uma gestão mais adequada dos processos

•

Desenvolver ações ou eventos que fortaleçam o sentimento de pertença à instituição
ARS Norte

•

Promover a formação dos trabalhadores em fatores de risco relacionados a segurança no
trabalho

•

Proporcionar boas condições de trabalho aos profissionais, com amenidades adequadas

•

Desenvolver os mecanismos que permitam uma gestão eficaz dos Recursos Humanos na
Região, incluindo a gestão previsional
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•

Criar as condições que permitam o aumento da qualidade e da capacidade formativa dos
serviços com vista ao reconhecimento da sua idoneidade, em especial nas áreas mais
carenciadas

•

Reorientar a formação médica para as áreas de escassez de recursos.

OE20_Melhorar a resposta a necessidade de saúde emergentes (cuidados no domicilio,
cuidados continuados integrados, cuidados paliativos), consolidando as experiências de
cooperação com parceiros do sector social e privado
Iniciativas
•

Rentabilizar a capacidade instalada dos lugares existente na RNCCI, maximizando,
designadamente, a taxa de ocupação dos lugares afetos às Equipas de Cuidados
continuados integrados (ECCI)

•

Melhorar a oferta em cuidados continuados integrados, maximizando a capacidade
instalada na rede existente, por uma articulação mais eficaz entre os serviços,
incentivando, de forma criteriosa, potenciais promotores de novas camas em cuidados
continuados.

•

Reforçar o apoio domiciliário, criando condições para uma resposta adequada às
necessidades dos mais carenciados e dependentes, no respeito pela dignidade humana,
mormente no apoio a doentes em fase terminal através de cuidados paliativos.

•

Desencadear os mecanismos que permitam um grau de integração da informação gerada
na rede de cuidados continuados “GestCare” com o SAM/Siclinico, para consulta pelos
médicos e com SIARS para indicadores de gestão;

•

Dotar as Equipas das Unidades de Internamento e ECCI com pelo menos 1 médico e 1
enfermeiro com qualificação em cuidados paliativos
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
A monitorização e avaliação do Plano de Atividades, e dos demais instrumentos de planeamento, será efetuada
trimestralmente, através da recolha de informação referente à execução do planeado. Desta forma, será possível
aferir sobre a capacidade de cumprimento dos objetivos, proceder eventuais revisões e eliminar ou reduzir o
peso dos constrangimentos internos ou externos que perturbem o desenvolvimento das atividades. A
monitorização será efetuada pela Coordenação Estratégica, constituída pelos dirigentes dos serviços e pelo
Conselho Diretivo, em reunião realizadas trimestralmente.

Em relação ao Plano Estratégico, a monitorização e avaliação realizar-se-á semestralmente, e será elaborado,
em sede de Coordenação Estratégica, relatórios de avaliação e acompanhamento, nos quais deverão estar
alistados os desvios observados e previstos que podem influenciar a concretização das metas e a justificação
para a adoção de medidas que visam superar os constrangimentos internos e externos observados.
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