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1-NOTA INTRODUTÓRIA

O propósito de um Relatório de Actividades é dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos serviços e
aquilatar em que medida a organização responde aos fins para que foi criada. É um instrumento de análise
qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados no ciclo de gestão anual, sintetizando também o
percurso efectuado nos últimos anos, porque a implementação de qualquer estratégia necessita de tempo
para ser consequente.
Atento ao que eram as Grandes Opções do Plano para o período 2010-2013, e as suas áreas prioritárias de
acção, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reforma dos cuidados primários
Rede de Cuidados Continuados Integrados
Cuidados Saúde Hospitalares
Recursos humanos
Política do medicamento
Requalificação da estrutura Hospitalar
Tecnologias de informação e comunicação
Sustentabilidade financeira do SNS

O Relatório de Actividades descreve e avalia as acções desenvolvidas e os resultados alcançados nestes
domínios, permitindo em articulação com o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na
administração pública – SIADAP, avaliar o nível de execução e o grau de cumprimentos dos objectivos
definidos.
A avaliação deve ser encarada como um acto de gestão, propiciadora de oportunidades, para identificando
ganhos e pontos críticos, permitir ajustar estratégias e reafectar recursos, tendo sempre presente que a
obtenção dos objectivos só se consegue com o esforço concertado de todos os profissionais, alinhados por
um propósito comum que é garantir mais e melhor saúde aos cidadãos.

4

2-OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
Norteados pelos objectivos estratégicos definidos para este triénio, procurou-se que os objectivos
operacionais definidos para 2010, traduzissem o esforço que a organização, aos seus diferentes níveis, teria
que fazer para a concretização da estratégia definida pela ARSN.
Esta opção de utilizar o QUAR também como factor de motivação e alanvacagem dos profissionais nos
projectos e programas mais prioritários, tem sempre o risco de poder ser temerário nas metas estabelecidas,
mas só assim é que são mobilizadoras.
Obteve-se uma taxa de concretização de 90% nos 22 objectivos fixados, sendo que 3 deles tiveram taxas de
realização superiores a 150% superando muito a meta fixada, com equilíbrio nos resultados dos indicadores
de eficácia, eficiência e de qualidade.
QUADRO DE AVALIAÇÃO QUAR - 2010
Eficácia

Avaliação Final 2010
Objectivo

Aumentar para 40% o número de utentes inscritos em USF na região Norte
até 31 de Dezembro de 2010
Aumentar em 50% o número de lugares disponíveis na região Norte afectas
às várias tipologias da Rede de Cuidados Continuados (RNCCI), até 31 de
Dezembro de 2010

2010 Meta

Resultado

40%

41%

50%

97%

Adjudicar a obra do Centro de Reabilitação do Norte, até 30 Junho de 2010

Adjudicação até
30/06/2010

Realizado

Garantir que pelo menos 50% dos doentes sujeitos a cirurgia programada
nos hospitais da RN a realizem através da cirurgia ambulatória

50%

52%

Aumentar para 29 % a taxa de 1ª. Consultas Hospitalares

29%

29%

Garantir uma taxa de cobertura de vacinação contra o HPV (Vírus do
Papiloma Humano) com três doses de vacina, pelo menos, a 90% de todas
as jovens nascidas no ano de 1996

90%

89%

Aumentar em 10%, no âmbito do Programa Alimentação Saudável em
Saúde Escolar (PASSE) e ao nível dos ACES, o número de equipas activas no
ano lectivo de 2009/2010

10%

53%

Garantir que pelo menos 30% dos ACES tenham iniciado o Programa de
Rastreio do Cancro do Colo do Útero, de base populacional, envolvendo
todas as suas unidades (UCSP/USF).

30%

30%

Implementar o Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética garantindo a
adesão de pelo menos 50% dos serviços de oftalmologia dos hospitais
públicos da região Norte

50%

54%

Eficiência

Observações
Ultrapassaram-se o 1,6 Milhões de
utentes já cobertos por USF.
Alargando o leque de oferta aos lugares
de ambulatório obteve-se um óptimo
resultado em 2010
É uma construção marcante para a
região Norte cujos prazos não podem
ser descurados
Ultrapassámos a marca mítica dos 50%.
Já podemos começar a ombrear com os
melhores exemplos europeus.
Mantém-se a evolução crescente e
sustentada
Atingimos o valor de 89,3%
Incremento no número de equipas
afectas ao programa de alimentação
saudável nos ACES ultrapassou as
expectativas
A expansão ficou limitada por não ter
havido ainda autorização da tutela para
a abertura do concurso público para
aquisição dos frascos de colheita.
Exigiu estabelecimentos de protocolos
de cooperação com os hospitais para
garantir resposta organizada
Avaliação Final 2010

Objectivo

2010 Meta

Resultado

100%

100%

80%

81%

23%.

23%

Diminuir para 90 dias a mediana do tempo de espera para a 1ª consulta
hospitalar em pelo menos 75% das especialidades médicas e cirúrgicas.

75%

76%

Garantir resposta em 2 dias úteis após a recepção a pelo menos 75% dos
pedidos de informação internacionais

75%

100%

Garantir que até final de 2010 todos os ACES tenham celebrado um
contrato-programa com a ARS do Norte, que inclua pelo menos um
objectivo de controlo de custos com medicamentos ou MCDT
Garantir que até final de 2010, pelo menos, 80% das Unidades de Saúde
Pública (USP) dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) possuam um
Plano de Acção (PA) plurianual
Aumentar a taxa de visitas domiciliárias médicas para 23 por mil inscritos
nos CS

Observações

Apesar de ser uma prática nova obteve-se
a resposta desejada.
Manteve-se a evolução gradual e
sustentada deste indicador
Manteve-se a tendência de gradual
diminuição dos tempos de espera para 1ª
consulta
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Qualidade

Avaliação Final 2010
Objectivo

2010 Meta

Resultado

Garantir que em 75% dos ACES esteja disponível nos 7 dias da semana a
Toma de Observação Directa (TOD) da medicação anti-tuberculosa

75%

39%

Garantir que pelo menos 75% dos ACES, assegurem cuidados continuados
integrados no domicílio nos 7 dias da semana

75%

92%

Realizar até 31 de Dezembro de 2010 um programa de formação dirigido
aos médicos de família sobre orientações terapêuticas em 6 áreas com
impacto no volume de prescrições
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Garantir uma taxa de adesão ao Programa de Rastreio do Cancro da Mama
da Região Norte de pelo menos 60 % na população alvo convidada.

60%

Implementar até 31 de Dezembro de 2010, uma infra-estrutura tecnológica
Inicio
de apoio ao utilizador dos SI dos CSP, que permita monitorizar e melhorar a funcionamento
qualidade das respostas aos problemas reportados.
até 31/12/2010
Implementar nos serviços da sede da ARSN um sistema de gestão
documental que garanta a tramitação electrónica de pelo menos 90% dos
90%
documentos entrados na ARSN durante o mês de Dezembro de 2010.

Observações
O atraso na criação das UCC que
serviriam de suporte a esta actividade
por falta de disponibilização dos
documentos orientadores
A estrutura organizativa e de suporte
associada à RNCCI e adinâmica
imprimida na região permitiu superar a
meta

63%

Consideraram-se todos os concelhos
que concluíram a volta de rastreio em
2010 que iniciaram após 1 Setembro de
2009 (inicio Acordo com a LPCC)

Realizado

Entrou em produção um piloto na
Unidade de Bragança da UGSI

100%

Recursos Humanos)

Avaliação final 2010
Nº Efectivos

Pontuação
unitária

Pontuação
Planeada

Nº Efectivos

Pontuação
executada

Desvio*

Dirigentes - Direcção superior

5

20

100

4

80

-20%

Dirigentes - Directores Executivos

24

20

480

24

480

0%

Dirigentes - Direcção intermédia

9

16

144

7

112

-22%

Médicos

2315

12

27780

2283

27396

-1%

Técnico Superior de Saúde

105

12

1260

122

1464

16%

Técnico Superior

280

12

3360

336

4032

20%

Informática

34

12

408

38

456

12%

Enfermagem

2707

12

32484

2763

33156

2%

Técnico Diagnóstico Terapêutica

249

12

2988

264

3168

6%

Assistente Técnico

2383

8

19064

2279

18232

-4%

Assistente Operacional

1326

5

6630

1210

6050

-9%

4

5

20

6

30

50%

94718

9336

94656

0%

Grupo Profissional

Religioso
TOTAL

9441

*Aplicando as regras de pontuação atribuídas e comparando com o estimado

Recursos Financeiros (euros)
Rubricas
Despesas com Pessoal

Avaliação final 2010
Estimado

Executado

Desvio

350.565.031 €

336.459.818 €

-4%

1.193.867.116 €

1.133.528.019 €

-5%

Outras despesas correntes

43.596.683 €

26.656.541 €

-39%

PIDDAC

19.053.285 €

12.077.956 €

-37%

Aquisição de Bens e Serviços

Outros

647.156 €

647.155 €

0%

TOTAL

1.607.729.271 €

1.509.369.489 €

-6%
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2-POPULAÇÃO E TERRITÓRIO
A região de saúde do Norte que está sob a jurisdição da ARS do Norte corresponde territorialmente à
equivalente região plano (Nuts II - Norte) . É subdividida em 8 NUTS III e integra 76 concelhos e 1771
freguesias.

Área geográfica: 21.283,9 km2
População residente: 3.745.545 Hab.
Densidade Populacional : 176 Hab/Km2

População residente na Região Norte - 2010
NUT

0-14 anos

15-24 anos

25-64 anos

65 e mais

Total

Norte

565.506

439.108

2.133.680

602.798

3.741.092

Minho-Lima

32.210

27.513

136.644

52.945

249.312

Cávado

68.457

52.740

237.737

55.881

414.815

Ave

80.393

65.821

306.517

72.165

524.896

Grande Porto

197.319

138.184

742.188

208.420

1.286.111

Tâmega

95.411

75.200

315.868

73.343

559.822

Entre Douro e Vouga

42.373

34.258

167.523

45.394

289.548

Douro

26.453

23.205

113.742

42.564

205.964

Alto Trás-os-Montes

22.890

22.187

113.461

52.086

210.624

Fonte: INE
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NUT

Norte

Minho
Lima

Cávado

Ave

Grande
Porto

Tâmega

Entre
Douro e
Vouga

Douro

Alto
Trás-osMontes

2001

3.667.529

248.392

392.563

508.271

1.253.807

548.649

276.061

219.048

220.738

2010

3.741.092

249.312

411.815

524.896

1.286.111

555.822

289.548

205.964

210.624

Variação

73.563

920

19.252

16.625

32.304

7.173

13.487

-13.084

-10.114

Fonte: INE

População residente por NUT III - 2010
Alto Trás-os-Montes

5,6%

Douro

5,5%

Entre Douro e Vouga

7,7%
15,0%

Tâmega
Grande Porto

34,4%

Ave

14,0%

Cávado

11,1%
6,7%

Minho-Lima
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Minho-Lima

Cávado

Ave

Grande Porto

Tâmega

Entre Douro e Vouga

Douro

Alto Trás-os-Montes

Indicadores demográficos da Região Norte
TBM

TBN

TFG

ISF

IL

IDT

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2007-2009

2007-2009

2010

Portugal

9,80

9,40

38,70

1,30

120,10

47,4

49,90

78,88

18,19

-0,01

Norte

8,50

8,70

34,40

1,20

106,60

46,6

45,40

79,26

18,30

-0,12

NUT

Minho Lima

IE

EVN

EV65

TCE (%)

11,60

7,90

32,60

1,10

164,40

51,5

51,90

78,81

18,38

-0,43

Cávado

7,00

9,60

35,80

1,20

81,60

46,5

42,80

79,84

18,46

0,15

Ave

7,20

8,30

31,30

1,10

89,80

44,5

41,00

79,34

18,17

-0,03

Grande Porto

8,30

9,50

38,30

1,40

105,60

44,2

46,10

79,33

18,68

0,06

Tâmega

7,50

9,20

34,50

1,20

76,90

46,4

43,20

78,55

17,99

-0,14

Entre Douro e Vouga

7,30

8,10

31,70

1,10

107,10

45

43,50

80,41

19,09

0,14

Douro

11,80

6,90

28,70

1,00

160,90

51,6

50,40

78,08

17,89

-1,03

Alto Trás-os-Montes

12,90

5,90

26,30

0,90

227,50

52,1

55,30

78,99

18,61

-1,01

Legenda: Taxa Bruta de Mortalidade (TBM); Taxa Bruta de Natalidade (TBN); Taxa de Fecundidade Geral (TFG); Índice
Sintético de Fecundidade (ISF); Índice de Envelhecimento (IE); Índice de Longevidade (IL); Índice de Dependência Total
(IDT); Esperança de Vida à Nascença (EVN); Esperança de Vida aos 65 anos (EV65); Taxa de Crescimento Efectivo (TCE)
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3-ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1- CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
O preâmbulo do Decreto-lei nº 28/2008, ao introduzir a figura Agrupamento de Centro de Saúde, reconhece
a “necessidade de incrementar o acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde, assim como a
melhor forma de os gerir, sem esquecer os ganhos em saúde conseguidos pelas unidades de saúde familiar”.
O Agrupamento de Centros de Saúde é um serviço público de saúde com autonomia administrativa,
constituído pelas unidades de prestação de cuidados de saúde (Unidade de Saúde Familiar, Unidade de
Cuidados de Saúde Personalizados, Unidade de Cuidados na Comunidade, Unidade de Saúde Pública e
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados).

UNIDADES FUNCIONAIS DOS ACES

USF

UCC

UCSP

USP

URAP

No ano de 2010, intensificou-se o ordenamento organizativo dos Agrupamentos dos Centros de Saúde
enunciado no documento fundador (decreto-lei nº 28/2008), privilegiando-se a coerência e a integridade
conceptual do modelo, designadamente a fundamentação operativa das unidades funcionais e o reforço dos
processos de governação dos Agrupamentos.
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UNIDADES DE SAÚDE FAMILIAR
No final de 2010 todos os ACES da Região Norte tinham pelo menos uma USF em actividade.
Manteve-se
se o crescimento sustentado do número de unidades de saúde familiar, ultrapassando já
o 1,6 milhões de utentes cobertos por este modelo organizativo.

Evolução de utentes inscritos em USF
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2006

2007

% utentes inscritos USF

2008

2009

2010

% utentes inscritos em UCSP

Foram muitos os passos percorridos até à abertura das várias USF como modelo A, sua passagem a modelo B,
iniciando com o processo de apreciação das candidaturas e ajustamento dos objectivos, à dotação de
instalações e equipamentos adequados, até à tramitação processual inerente à mobilidade dos diferentes
profissionais. Foi necessário conciliar várias vontades, para se atingir este número de unidades aptas a iniciar
e prosseguir funções em 2010 quer como Modelo A ou evoluindo para Modelo B.
O resultado da actividade das USF, nomeadamente o atingir ou não as metas negociadas, foi objecto de um
relatório final aprovado pelo Conselho Directivo, o qual permitiu propor a atribuição de incentivos
institucionais
tucionais às USF que atingiram a pontuação definida no documento nacional orientador do processo de
contratualização.

ESTATÍSTICA GLOBAL DAS USF POR ACES
ACES

TOTAL

MOD A

MOD B

AVEIRO NORTE

6

5

1

ESPINHO/GAIA

2

FEIRA/AROUCA

8

3

5

BARCELOS/ESPOSENDE

4

3

1

BRAGA

5

2

3

2

10

FAMALICÃO

4

1

GERÊS/CABREIRA

4

4

GUIMARÃES/VIZELA

12

1

TERRAS DE BASTO

4

NORDESTE

1

1

BAIXO TÂMEGA

3

2

ESPINHO/GAIA

6

GAIA

6

2

4

GONDOMAR

11

4

7

MAIA

8

2

6

MATOSINHOS

8

5

3

PORTO OCIDENTAL

4

2

2

PORTO ORIENTAL

2

PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE

11

9

2

SANTO TIRSO/TROFA

4

2

2

VALE DO SOUSA NORTE

4

3

1

VALE DO SOUSA SUL

8

3

5

VALONGO

4

2

2

ALTO MINHO

8

5

3

ALTO TÂMEGA E BARROSO

1

1

MARÃO E DOURO NORTE

1

1

DOURO SUL

1

1

140

64

TOTAL

3

11
4

1
6

2

76

ESTATÍSTICA GLOBAL POR ANOS
2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL

CANDIDATURAS ENTRADAS

60

46

20

59

27

212

INICIARAM ACTIVIDADE

18

35

29

29

29

140

Fonte: Departamento Contratualização

USF EM ACTIVIDADE - PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO ABRANGIDA
01-01-2007

01-01-2008

01-01-2009

01-01-2010

01-01-2011

PROFISSIONAIS ABRANGIDOS

333

1.050

1.590

2.171

2.660

MÉDICOS

116

366

560

770

945

ENFERMEIROS

121

389

582

792

965

SECRETÁRIOS CLÍNICOS

96

295

448

609

750

POPULAÇÃO ABRANGIDA

202.348

653.010

990.390

1.349.551

1.672.709

GANHO POTENCIAL

17.200

61.411

80.346

127.505

187.657

Fonte: Departamento Contratualização
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UNIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE PERSONALIZADOS
No decurso do ano transacto foi iniciado o processo de constituição das Unidades de Cuidados de Saúde
Personalizadas (UCSP), estrutura funcional que integra os médicos, enfermeiros e administrativos não
integrados nas Unidades de Saúde Familiar (USF), e de que resultou um mapeamento mais racional das
unidades de prestação.
No quadro abaixo, dá-se conta do novo desenho organizativo verificado nos ACES, por força da
implementação da reforma dos CSP e da transformação ocorrida nos locais de prestação, ocorrendo
encerramento de unidades, criação de novas e agregação de outras.

Evolução do modelo organizativo das unidades de saúde (2006-2010)
Janeiro de 2006
ACES
Alto Minho

Alto Tâmega e Barroso

Aveiro Norte

Baixo Tâmega

Barcelos/Esposende

Braga

Douro Sul

Espinho/Gaia

Famalicão

Feira/Arouca

Tipo de Unidade
Extensão

21 UCSP

16

Sede do Centro de Saúde

13 USF

7

Total

34 Total

23

Extensão

19 UCSP

10

Sede do Centro de Saúde

7 USF

0

Total

26 Total

10

Extensão

16 UCSP

4

3 USF

6

Total

19 Total

10

Extensão

28 UCSP

19

6 USF

3

Total

34 Total

22

Extensão

20 UCSP

15

Sede do Centro de Saúde

Sede do Centro de Saúde

Sede do Centro de Saúde

3 USF

4

Total

23 Total

19

Extensão

11 UCSP

9

3 USF

5

Total

14 Total

14

Extensão

12 UCSP

8

Sede do Centro de Saúde

Sede do Centro de Saúde

8 USF

1

Total

20 Total

9

Extensão

13

Sede do Centro de Saúde

4 UCSP

9

Unidade de Saúde Familiar

3 USF

8

Total

20 Total

17

Extensão

13 UCSP

11

Sede do Centro de Saúde

2 USF

4

Total

15 Total

15

Extensão

26 UCSP

10

2 USF

8

Sede do Centro de Saúde
Total

Gaia

Dezembro de 2010

Número de Unidades Tipo de Unidade Número de Unidades

28 Total

18

Extensão

4 UCSP

6

Sede do Centro de Saúde

3 USF

6

12

Janeiro de 2006
ACES

Tipo de Unidade
Total
Extensão

Gerês/Cabreira

Sede do Centro de Saúde
Total
Extensão

Gondomar

13 Total

13

9 UCSP

2

3 USF

12

12 Total

14

Sede do Centro de Saúde
Extensão

6 UCSP

3

Sede do Centro de Saúde

3 USF

8

9 Total

11

32 UCSP

9

Sede do Centro de Saúde

7 USF

1

Total

39 Total

10

Extensão

75 UCSP

17

Sede do Centro de Saúde

12 USF

1

Total

87 Total

18

Extensão

4

Sede do Centro de Saúde

5 UCSP

Unidade de Saúde Familiar

4 UCSP

7
2

Total
Extensão
Sede do Centro de Saúde
Total

5

3 USF

11

13 Total

16

7 UCSP

5

3 USF

4

10 Total

9

7 UCSP

4

3 USF

4

10 Total

8

4

Sede do Centro de Saúde

4 UCSP

5

Unidade de Saúde Familiar

2 USF

8

Total

10 Total

13

Extensão

12 UCSP

11

Sede do Centro de Saúde

3 USF

4

Total

15 Total

15

Extensão

14 UCSP

8

Sede do Centro de Saúde
Total

Valongo

9

Extensão
Total

Vale do Sousa Sul

7 Total
10 UCSP

Sede do Centro de Saúde
Extensão

Vale do Sousa Norte

4
16

3 USF

Póvoa do Varzim/Vila do Conde Sede do Centro de Saúde

ULS Matosinhos

2 USF
11 Total

Extensão

Extensão

Terras de Basto

12

Sede do Centro de Saúde
Total

Santo Tirso/Trofa

7
2

Total
Porto Oriental

4
11

11

Total

Porto Ocidental

5 USF
18 Total
4 UCSP

Extensão

Nordeste

7

2 USF

Total

Marão e Douro Norte

12

Unidade de Saúde Familiar
Total

Maia

7 Total
13 UCSP

Sede do Centro de Saúde

Extensão
Guimarães/Vizela

Dezembro de 2010

Número de Unidades Tipo de Unidade Número de Unidades

Extensão

5 USF

8

19 Total

16

3 UCSP

2

13

Janeiro de 2006
ACES

Tipo de Unidade

ARS Norte

Dezembro de 2010

Número de Unidades Tipo de Unidade Número de Unidades

Sede do Centro de Saúde

2 USF

4

Total

5 Total

6

Total

518 Total

354

UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE
A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) é uma das unidades funcionais dos ACES. A sua actividade
desenvolve-se com autonomia organizativa e técnica, em intercooperação com as demais unidades
funcionais dos ACES em que se integra, sem prejuízo da necessária articulação interinstitucional e
intersectorial, indispensável ao cumprimento da sua missão, intervindo no âmbito comunitário e numa lógica
de base populacional, visando a obtenção de ganhos em saúde.
No final de 2010 estavam constituídas vinte UCC, em 8 ACES e duas Unidades Locais de Saúde.

ACES

ALTO TÂMEGA E BARROSO

AVEIRO NORTE
BRAGA
GAIA
P.VARZIM/VILA DO CONDE
PORTO OCIDENTAL
SANTO TIRSO/TROFA
VALE SOUSA SUL

ULS ALTO MINHO

ULS MATOSINHOS

TOTAL

CS
Chaves 1
Vila Pouca de Aguiar
Chaves 2
Valpaços
São João da Madeira
Maximinos
Soares dos Reis/Oliveira do
Douro
Póvoa do Varzim
Vila do Conde
Batalha
Santo Tirso
Paredes/ Rebordosa
Caminha
Melgaço
Ponte da Barca
Ponte de Lima
Leça da Palmeira
Matosinhos
São Mamede de Infesta
Senhora da Hora

UCC
Chaves 1
Vila Pouca de Aguiar
Chaves 2
Valpaços
São João da Madeira
Colina

Início
18-12-2009
18-12-2009
23-09-2010
01-10-2010
01-10-2010
18-10-2010

Âncora

01-09-2010

Póvoa de Varzim
Vila do Conde
Baixa do Porto
Santo Tirso
Paredes e Rebordosa
Caminha
Melgaço
Ponte da Barca
Saúde Mais Perto
Leça da Palmeira
Matosinhos
São Mamede Infesta
Senhora da Hora

20-12-2010
20-12-2010
30-12-2010
30-07-2010
02-11-2010
08-11-2010
08-11-2010
18-12-2009
18-12-2009
01-10-2010
01-10-2010
18-12-2009
18-12-2009

20

14

UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA
a)

Planeamento em Saúde

Em 2010, oito em cada dez unidades elaboraram o plano de acção plurianual de acordo com as
orientações emanadas do nível regional, designadamente a orçamentação dos programas e projectos de
saúde.

b) Observatórios Locais de Saúde
De acordo com o artigo 12º do Decreto-lei nº 28/2008, a USP “funciona como observatório de saúde
pública da área geográfica do ACES em que se integra, competindo-lhe, designadamente, elaborar
informação e planos em domínios da saúde pública, proceder à vigilância epidemiológica, gerir
programas de intervenção no âmbito da prevenção, promoção e protecção da saúde da população em
geral ou grupos específicos e colaborar, de acordo com a legislação respectiva, no exercício das funções
de autoridade de saúde”
Em função do atrás enunciado, e dada a necessidade estratégica das USP desenvolverem, a curto prazo,
e de um modo o mais harmónico possível, a função de Observatório local de Saúde (OLS), a ARS Norte,
através do seu Departamento de Saúde Pública elaborou, em Março/Abril de 2010 uma primeira
proposta para um documento que pudesse ser adoptado como quadro de referência comum - “OLS:
algumas perguntas e respostas para a sua implementação”, face à inexistência de um documento de
referência nacional e, organizou e efectuou em Abril/Maio de 2010 uma acção de formação pioneira no
país dirigida às USP dos ACES da região – “Os OLS no contexto da Reforma dos Cuidados de Saúde
Primários”;
Na sequência deste processo, as USP elaboraram a “Proposta de formalização da Rede de Observatórios
locais de Saúde do Norte (ROSNORTE), respectiva agenda de implementação e plano de compromisso e
apoio, que veio a ter concordância do CD da ARS Norte em 7 de Julho de 2010.
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3.2- CUIDADOS HOSPITALARES
REORGANIZAÇÃO HOSPITALAR
A Rede Hospitalar na Região Norte sofreu enormes alterações a partir de 2005,, consequência de uma forte
dinâmica de reorganização das estruturas hospitalares então existentes, quer através da transformação de
hospitais do sector público administrativo (HSPA) em entidades públicas empresariais
empresariais (HEPE), quer através da
criação e junção de hospitais em centros hospitalares, EPE, quer ainda através da criação de unidades locais
de saúde, EPE, por fusão da gestão de hospitais com os cuidados de saúde primários.
1 – Alterações na organização: Criação
Cria
de Centros Hospitalares
Dos 30 hospitais existentes em 2005, muitos deles de pequena dimensão, em edifícios degradados, com
carências de recursos e problemas diversos (de onde ressaltavam listas de esperas para consulta e cirurgias
extensas), evoluiu-se
se para uma situação de apenas 6 hospitais (3 deles especializados), 10 Centros
Hospitalares e 2 ULS. A gestão ficou concentrada em 18 entidades ao invés das 30 iniciais.

Evolução da Rede Hospitalar
25
25
20
15
10

6

4

5

10

1
2

0
2005
2010
Hospitais

Centros Hospitalares

ULS

Nota: Em 2005 incluem-se 5 hospitais da ARS do Centro que em 2008 transitaram para a ARS do Norte,
Norte de forma a tornar universos
comparáveis

Com a criação dos Centros Hospitalares pretendeu-se:
 Uma melhor gestão dos recursos
r
humanos
 Aproveitar sinergias
gias e concentrar experiências (diferenciação dos recursos)
 Promover a complementaridade e a articulação de serviços
 Promover um bom custo-eficiência
custo
e custo-efectividade
efectividade na prestação de cuidados
 Potenciar a melhoria verificada nas acessibilidades aos cuidados de saúde
 Assegurar
ssegurar cuidados de saúde de qualidade, com continuidade e num período de tempo aceitável
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 Maximizar a capacidade instalada, nomeadamente em MCDT´s e aproveitar os sistemas de
informação
 Obter ganhos na gestão dos Serviços de Apoio Geral (Aprovisionamento, Farmácia, Serviço de
Instalações e equipamentos, Serviço de Esterilização, Outros (alimentação, segurança, rouparia).

Ainda não foi possível fazer uma completa avaliação do impacto da criação dos centros hospitalares em todas
as suas vertentes, mas a melhoria de acessibilidade e os ganhos de eficácia e eficiência traduzidos em muitos
dos indicadores de produção hospitalares são bem o espelho das virtudes deste modelo organizativo.

2 – Alterações na Gestão: Transformação dos Hospitais SPA em EPE
Manteve-se o caminho traçado de alterar o paradigma de gestão hospitalar, para fazer frente aos desafios
que se colocavam, num contexto de investimento disponível restrito.
Prosseguiu o processo de transformação de hospitais geridos por regras do direito público (Hospitais do
sector público administrativo - SPA) para hospitais com estatuto de Entidades Públicas Empresariais (HEPE),
proporcionando mais autonomia e responsabilidade de gestão às administrações hospitalares, e dando
passos para uma separação efectiva entre financiador e prestador.
Assim, em 20110, verificaram-se desenvolvimentos significativos nos trabalhos preparatórios da
agregação/transformação, que só se veio a consumar no inicio de 2011, dos últimos 2 hospitais do sector
público administrativo da região norte: Hospital de Nossa Senhora da Conceição de Valongo e o Hospital
Joaquim Urbano, que no primeiro caso deu lugar ao Centro Hospitalar S. João, EPE e no segundo caso foi
integrar o Centro Hospitalar do Porto, EPE.
Desta mudança na estratégia de gestão dos hospitais resultaram ganhos clínicos e económicos mensuráveis,
aliada à requalificação de muitas unidades. Estes resultados só foram possíveis com o esforço de todos os
profissionais envolvidos e de uma prática de rigor e responsabilização, assumida por todos e alicerçada em
mecanismos de contratualização transparentes e exigentes.
Durante este período, os HEPE da região norte registaram, em conjunto, uma melhoria do resultado
operacional agregado (RO) de cerca de 24%, em termos absolutos, passando de cerca de -70,3 M€, em 2006
para cerca de -53,3 M€, em 2010, sendo que, em 2006, apenas um HEPE (i. e., 8% dos HEPE da Região Norte)
tinha RO positivo, quando em 2009 e 2010, isso já se verificava em 4 (27%) e 5 (33%) HEPE, respectivamente.
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Relativamente ao resultado liquido agregado (RL) dos HEPE, em termos gerais o comportamento foi idêntico
ao verificado para o RO embora com maior expressão, ou seja, verificou-se uma melhoria destes resultados
de cerca de 45%, em termos absolutos, passando de cerca de -55,7 M€, em 2006, para cerca de -30,7 M€, em
2010.
Visto de outra forma, e uma vez que o universo de HEPE aumentou neste período, o RL médio por HEPE
passou de cerca de -4,6 M€, em 2006, para cerca de -2,0 M€, em 2010, representado uma melhoria
comparável de cerca de 56%.

Em termos de RL positivos, enquanto, em 2006, o único HEPE da Região Norte correspondia a cerca de 17%
do total de HEPE nesta situação, em 2009, os 7 HEPE da Região Norte correspondiam a cerca de 50% do total
de HEPE nesta situação (i.e., em 2009, metade dos HEPE do país com RL positivo pertenciam à Região Norte).
Por fim, importa realçar o facto que este comportamento positivo verificado na evolução dos RO e RL dos
HEPE de 2006 a 2010 ainda tem maior relevância se tivermos em conta que foi durante este período que se
verificou a transformação dos HSPA que ainda existiam em HEPE, o que veio naturalmente pressionar
negativamente os resultados económicos dos novos HEPE, pelo menos nos primeiros anos, fruto da absorção
18

de estruturas que não estão optimizadas nem são eficientes e, consequentemente, trazem um historial de
ineficiências que só começa a produzir efeitos positivos a partir do segundo ou terceiro ano, conforme
estabelecido nos seus planos de negócios.

NOVOS HOSPITAIS
Prosseguiram as várias etapas conducentes à construção dos novos equipamentos hospitalares que vão
melhorar a qualidade de assistência hospitalar prestada à população da região norte.
Dos 9 hospitais a criar, apenas um (Centro Reabilitação do Norte) não é um hospital de substituição, já que
vem cobrir uma lacuna assistencial há muito reivindicada pela região norte
As razões que fundamentaram a necessidade da construção dos 8 hospitais de substituição são:
- Edificios muito antigos
- Instados em terrenos que não eram do Ministério da Saúde
- Layouts/Fluxos incompatíveis com a evolução da medicina e as exigências dos utentes
- Localização geográfica inadequada, em função do crescimento das cidades
- Custos fixos muito elevados

Concluído

Emcurso (construção)

Dotação Equipamento

Adjudicxação Obra

Lançamento - Construção

Lançamento - Parceria Público Privada

Execução do Projecto

arquitectura
projecto
Concurso
especialidades

Elaboração Programa Funcional

EstudoViabilidade
económico-financeira

Definição Perfil Assistencial

Novos Hospitais

Trabalhos Preparatórios

e

Apresentam estadios de desenvolvimento diferentes, conforme se pode observar pelo quadro abaixo:

Hospital Braga
CHVNG/E
CHVC/PV
Hospital Barcelos

1

Hospital Fafe

2

Hospital Lamego

3

CMIN

4

Centro Reabilitação Norte

5

Hospital Amarante

6

Datas prováveis de conclusão:
1)

4º Trimestre de 2011

2) 4º Trimestre de 2011

3) 4º Trimestre de 2011

4)

2013

5) 1º Semestre de 2012

6) 4º Trimestre de 2011
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REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
Consolidou-se a estabilização dos pontos de rede de urgências definidos no Despacho nº 5414/2008 de 28 de
Fevereiro de 2008 com o processo evolutivo nele enunciado.
Assim, na região Norte são estes os níveis de resposta para situações de urgência/emergência:
1.

Urgência Polivalente (5 Hospitais)

2.

Urgência Médico-Cirurgica (8 Hospitais)

3.

Serviço Básico de Urgência (6 em Hospitais e 8 assegurados pelos CSP)

Complementarmente, estão assegurados 14 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER)
distribuídas pela região e sedeadas junto de hospitais ou Centros de Saúde.
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Há ainda a disponibilização de outras viaturas de socorro sedeadas nas autarquias junto dos Bombeiros que
funcionam como uma rede de suporte importante no transporte de doentes, constituída por 15 ambulâncias
de Suporte Imediato de Vida (SIV) e 18 ambulâncias de Suporte Básico de Vida (SBV).

Neste contexto de garantia de resposta qualificada foram desactivadas alguns serviços nocturnos de SAP
(Serviço de Atendimento Permanente), mantendo a abertura de consulta no horário pós-laboral até às 22 h
ou até às 24 horas consoante os casos, bem como períodos aos fim-de-semana e feriados.

URGÊNCIAS CENTRALIZADAS
Consolidou-se o modelo organizativo de urgências centralizadas em algumas especialidades de forma a
garantir uma resposta de qualidade 24/24 horas nos 365 dias do ano.
A falta de recursos disponíveis por quadros de pessoal incompletos, pelos efeitos da aplicação das leis
laborais no que se refere ao trabalho nocturno e de urgência e a dispersão de meios, tornou inevitável esta
solução, ainda que a sua consumação tenha sido objecto de várias reuniões com os hospitais, e os
profissionais, pois só assim se alcançam plataformas de entendimento duradouras. Foram garantidos
princípios de rotatividade e equidade nas equipas constituídas por vários hospitais. No final de 2010 estavam
em actividades as seguintes Urgências Regionais por especialidade: Oftalmologia, Gastrenterologia,
Psiquiatria, Pediatria, Cirurgia Pediátrica e Urologia.
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Foi efectuado o planeamento e a implementação de uma nova Urgência Regional, de Otorrinolaringologia,
que se iniciou a 1 de Janeiro de 2011 e que conta com a participação de profissionais de 7 instituições
hospitalares.

VIAS VERDES
As vias verdes enquanto “estratégia organizada que visa a melhoria de acessibilidade dos doentes na fase
aguda das doenças cardiovasculares aos cuidados médicos mais adequados de diagnóstico e tratamento
dentro da janela terapêutica comprovadamente mais eficaz” são um contributo imprescindível para objectivo
de mais ganhos de saúde.
Em fases diferentes de evolutiva implementação na Região Norte temos:
•
•
•
•

Via Verde Coronária – envolvendo 9 hospitais
Via Verde AVC – envolvendo 11 hospitais
Via Verde Sépsis – abrange 7 hospitais
Via Trauma

As duas primeiras serão desenvolvidas no capítulo das Doenças Cardiovasculares

3.3- CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS
Em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 101/2006, de 06 de Junho e no n.º
2.1.1. do Despacho n.º 19040/2006, de 19 de Setembro, a ECR Norte é constituída de modo multidisciplinar,
integrando representantes da ARS Norte e do Instituto da Segurança Social, IP. A ECR Norte é o órgão de
coordenação regional da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) da Região Norte

Constituição de Equipas
Durante o ano de 2010 mantiveram-se em funcionamento as 24 Equipas de Gestão de Altas (EGA), sendo que
todos os Hospitais da Região Norte têm estas equipas constituídas e em funcionamento.
Em Julho de 2010 foram reorganizadas e/ou constituídas as Equipas de Coordenação Local (ECL) da Região
Norte de acordo com o Decreto – Lei 28/2008, de 22 de Fevereiro.
As ECL constituídas, alteraram a sua denominação em função do nome do ACES onde se encontram
integradas, passando a existir 28 ECL.

Equipas da RNCCI na Região Norte

2010

Equipa de Coordenação Regional

1

Equipa de Coordenação Local

28

Equipa de Gestão de Altas

24
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O Plano de Implementação para a RNCCI da Região Norte previa a implementação de 2.337 lugares para
prestação de Cuidados Continuados Integrados, tendo sido implementados 2.944.
N.º de Lugares implementados por tipologia

Tipologia

Lugares a 31-12-09

Lugares a 31-12-10

Convalescença

251

278

Média Duração e Reabilitação

420

504

Longa Duração e Manutenção

602

697

Cuidados paliativos

35

35

Total de Lugares de internamento

1.308

1.514

ECCI

190

1430

Total de Lugares Implementados

1.498

2.944

No final do ano de 2010 o número de acordos em vigor era de 74, mais 10 que no final de 2009.

N.º de Acordos por tipologia e titularidade
Titularidade
Tipologia

N. º de Acordos
SNS

SCM

Privado

Convalescença

15

9

6

0

Média Duração e Reabilitação

26

0

20

6

Longa Duração e Manutenção

30

0

23

7

Paliativos

3

3

0

0

Total

74

12

49

13

Programa Modelar
Os Programas Modelares (1 e 2) representaram um esforço no investimento para o alargamento das
respostas de internamento da Rede. Estes constituem uma comparticipação financeira do Estado, a fundo
perdido, na criação de raiz ou remodelação de unidades de internamento de Cuidados Continuados
Integrados para a RNCCI.
No ano de 2010 processou-se a candidatura e aprovação do Programa Modelar 2, sendo a verba afecta à
ARSN 15. 148.724 euros, correspondendo a 25 novos projectos, num total de 794 camas.
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Referenciação para a RNCCI

Os Cuidados de Saúde Primários referenciaram 1.738 utentes e os Hospitais referenciaram 6.576 utentes.
Podemos constatar que foram referenciados 8.314 utentes à RNCCI na região Norte.
N.º de utentes referenciados por entidade referenciadora

Centro de Saúde

Hospital

Total

Convalescença

299

2.415

3.123

Média Duração e Reabilitação

239

1.902

1.836

Longa Duração e Manutenção

705

1.242

2.249

Paliativos

128

541

563

ECCI

367

476

752

Total

1.738

6.576

8.314

Verificamos que os Cuidados de Saúde Primários foram responsáveis por 21% do total de utentes
referenciados e que os hospitais por 79%.

Doentes Assistidos
Foram assistidos em Unidades de internamento e Equipas da RNCCI 9.006 doentes.

N.º de utentes assistidos por ano

2009

2010

Convalescença

2.558

2.800

Média Duração e Reabilitação

1.728

2.432

Longa Duração e Manutenção

1.944

2.218

Paliativos

646

725

ECCI

162

831

Total

7.038

9.006
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Demora Média por tipologia

2009

2009

Convalescença

28

28

Média Duração e Reabilitação

71

68

Longa Duração e Manutenção

83

175

Paliativos

25

30

ECCI

56

60

Taxa de Ocupação por tipologia

2009

2010

Convalescença

80%

77%

Média Duração e Reabilitação

89%

92%

Longa Duração e Manutenção

91%

96%

Paliativos

72%

81%
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4- GANHOS EM SAÚDE
4.1- DOENÇAS CARDIOVASCULARES
I - Via Verde Coronária
Os dados reportados pela Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares apontam para um
crescimento de 12% relativamente ao ano anterior no número de admissões nas Unidades Coronárias (UC)
dos 8 Hospitais da Região Norte com este nível de diferenciação, representando as 5.297 admissões em UC,
29% do total do continente.
Doentes admitidos na Unidade Coronária
Hospitais da Região Norte
6.000
5.297
5.000
4.000
3.259

3.372

2006

2007

4.779

4.711

2008

2009

3.000
2.000
1.000
2010

Fonte: Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares

Em 64% das admissões nas UC foi diagnosticado um enfarte agudo do miocárdio (EAM), sendo que destes, 4
em cada 10 eram enfartes com supradesnivelamento de ST (situações mais graves em que o factor tempo,
entre o inicio dos sintomas e o inicio do tratamento é crucial)
Admissões na Unidade Coronário por hospital e tipo de Enfarte Agudo do Miocárdio – ano 2010
Doentes com
EAM
com Supra ST

Doentes com
EAM
sem Supra ST

Admissões na Unidade
Coronário
por tipo de Enfarte

Hospital Senhora da Oliveira - CHAA

62

131

193

Hospital Padre Américo - CHTS, EPE

207

239

446

Hospital São João - CHSJ

237

295

532

Hospital Eduardo Santo Silva - CHVNGE

144

207

351

Hospital Geral Santo António - CHP

155

302

457

Hospital de Braga

229

236

465

Hospital de S. Pedro de Vila Real - CHTMAD

124

190

314

Hospital São Sebastião - CHEDV

87

124

211

Hospital Pedro Hispano - ULSM

102

309

411

Total

1347

2033

3380

Hospitais da região norte

Fonte: Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares
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Manteve-se a tendência de crescente do número de admissões provenientes da Via Verde (INEM), embora
ainda represente apenas 8% do total de doentes admitidos nas Unidades Coronárias dos hospitais da região
incluídos nesta rede de referenciação.

Doentes admitidos na Unidade Coronária pela Via Verde
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Fonte: Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares

Pese embora algumas dificuldades no apuramento de resultados neste último ano, é possível desde já
registar o crescimento do número de doentes que foram abrangidos por terapêuticas de reperfusão,
especialmente Angioplastia Directa nas primeiras 12 horas pós-sintomáticas.

Terapêuticas de Reperfusão nas Unidades Coronárias evolução anual
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Doentes submetidos a Angioplastia Directa (<12h)
Doentes da Unidade Coronária tratados com Fibrinolíticos

Fonte: Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares
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Via Verde do Acidente Vascular Cerebral
Em 2010, mais 3 hospitais criaram e implementaram uma Unidade de AVC, passando a existir 11 locais na
região com este tipo de resposta.
Doentes admitidos na U-AVC
Hospital São Pedro Vila Real - CHTMAD
Hospital São João - CHSJ
Hospital Eduardo Santos Silva - CHVNGE
Hospital Santa Luzia Viana do Castelo - CHAM
Hospital São Sebastião - CHEDV
Hospital Geral Santo António - CHP
Hospital Braga
Hospital Macedo de Cavaleiros - CHN
Hospital Pedro Hispano - ULSM
Hospital Padre Américo - CHTS
Hospital Conde Bertiandos - CHAM
Total

2006

2007

2008

2009

2010

515
309
38
0
0
0
0
0
0
0
0
862

582
469
255
0
492
0
133
0
0
0
0
1931

594
438
352
282
0
272
292
249
24
0
288
2791

466
608
483
0
315
293
0
231
68
102
0
2566

510
479
469
334
329
300
268
202
80
0
0
2971

Fonte: Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares (CNDCV)

Cresceu em 16% o número de doentes admitidos nas unidades de AVC dos hospitais da região norte. Segundo
informação disponibilizada pela CNDCV, dos 2971 AVC admitidos nas U-AVC, 424 (14%) foram de tipo
hemorrágico e 2327 (78%) de tipo isquémico, ficando uma margem mínima de casos por classificar.
Segundo a mesma fonte, foram submetidos a fibrinólise 373 doentes admitidos nas unidades de AVC nos
hospitais da região norte em 2010.

II – Hipocoagulação (DCV)
O programa de Hipocoagulação Oral nasce na Administração Regional de Saúde do Norte tendo como
fundamentos os seguintes conhecimentos:
•

As preocupações, expressas pela Alto Comissariado da Saúde (ACS) e Coordenação Nacional para as
Doenças Cardiovasculares em documento enviado à Administração Regional de Saúde do Norte em
2007, sobre a necessidade de promover a redução da mortalidade e morbilidade por doenças
cardiovasculares e por Acidente Vascular Cerebral (AVC) nos doentes com fibrilhação auricular (FA).

•

O conhecimento de que a FA é a arritmia mais frequente na prática clínica, com uma prevalência na
população portuguesa acima dos 40 anos de 2.5%, que a sua prevalência aumenta com a idade
atingindo no grupo etário dos 70-79 anos 6.6% e 10.4% depois dos 80 anos e que constitui um factor
de risco para AVC (Rev Port Cardiol 2010 (03): 331-350).

•

O aumento da longevidade dos portugueses e do número de casos de FA.

•

A necessidade de permanentemente melhorar a articulação entre os cuidados hospitalares e os
cuidados de saúde primários (CSP).

•

O conhecimento que a Administração Regional de Saúde do Norte tem do número de consultas
diárias existentes nos Serviços de ImunoHemoterapia/Hematologia, dos hospitais da Região Norte, a
doentes para controlo da TAO.
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•

O conhecimento das deslocações periódicas de um número considerável de doentes, incluindo de
doentes acamados, de risco trombótico em prevenção primária e/ou secundária de FA ao hospital
para controlo da TAO, nem sempre o da proximidade, mas no qual iniciaram a terapêutica.

•

O entendimento que a prevenção primária da FA pode/deve estar nos Cuidados de Saúde Primários,
com privilégio da relação com as equipas de saúde locais e do beneficio dos cuidados de
proximidade.

•

A possibilidade da diminuição dos gastos com os transportes para as deslocações destes doentes aos
hospitais para o controlo da TAO.

A disponibilização, às Administrações Regionais de Saúde, pelo ACS e pela Coordenação Nacional para as
Doenças Cardiovasculares de equipamento que permite o controlo da terapêutica anticoagulante com
sistemas “point of care”, permite que em 2007 a ARSN desenhe um Projecto cujo objectivo consiste na
implementação de uma Rede de Cuidados na área da hipocoagulação entre os Agrupamentos de Centros de
Saúde (ACES) e os Hospitais de referência visando uma maior proximidade de cuidados para o doente de risco
trombótico.

Em 2009, após a estabilização da organização dos ACES, a ARSN convida todos os ACES e Hospitais/Centros
Hospitalares a concretizar o Projecto. As reuniões havidas em 21010, entre os Serviços de ImunoHemoterapia
e os ACES estruturou as principais ideias operativas deste projecto.

Pretendeu-se, através da sensibilização dos profissionais para o diagnóstico dos doentes com risco trombótico
aumentado, nomeadamente com fibrilhação auricular, implementar estratégias de prevenção primária
através da utilização de terapêuticas anticoagulantes orais (TAO) e outras, de acordo com a idade e factores
de risco associados.
Os doentes diagnosticados nos CSP são referenciados à consulta hospitalar de ImunoHemoterapia para
instituição de terapêutica e após controlados voltam para os CSP onde equipas constituídas por dois médicos
de medicina geral e familiar e dois enfermeiros se responsabilizam pelos cuidados a prestar nesta área.
A mudança tem de conferir confiança e credibilidade aos utentes e aos profissionais.
O controlo clínico-laboratorial da hipocoagulação oral realizado nos CSP faz-se em articulação com os Serviços
de ImunoHemoterapia hospitalares e trazem ganhos em acessibilidade e prevê-se redução da incidência de
patologia cardiovascular.

É com Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho e os ACES Gaia e Espinho/Gaia que o Projecto toma forma
e se implementa do modo como foi desenhado. Foi assinado um Protocolo de Articulação e Referenciação
entre os ACES Gaia e Espinho/Gaia e o CHVNG/E – Serviço de ImunoHemoterapia em Setembro de 2010.
Foi elaborado, pelo CHVNG/E, um documento designado PROCESSO que funciona como manual de
procedimentos e contém: Gestor do Processo, objectivos do Processo, âmbito do Processo, entradas e saídas
do Processo, indicadores do Processo, suportes de registo específicos do Processo, aplicações informáticas
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que suportam o Processo, Controlo de qualidade do sistema point of care”, Controlo de qualidade
interlaboratorial e o questionário da avaliação da satisfação dos utentes sobre a consulta de hipocoagulação.
O Projecto incluiu um programa de Formação para as Equipas, constituídas por dois médicos de medicina
geral e familiar e dois enfermeiros, entre os quatro, um é designado como Coordenador. A formação foi da
responsabilidade do Serviço de ImunoHemoterapia do CHVNG/E.
O Programa de Formação constou em formação clínica inicial, formação em equipamentos e formação sobre
o sistema informático adquirido, por concurso público, pela ARSN. O Programa de Formação prevê formação
contínua.
O trabalho da equipa, na unidade prestadora de cuidados do ACES, tem a supervisão de um médico do
serviço de ImunoHemoterapia, responsável por mater a ligação entre os dois níveis de cuidados.
São requisitos do Sistema de Informação adquirido: uma base de dados com histórico, o fornecimento em
suporte de papel do valor do INR, limites de tolerância e proposta de prescrição do fármaco, o algoritmo de
aconselhamento da prescrição e da marcação de consulta (sujeitas a validação ou alteração) e a centralização
de dados da Região Norte.
Faz parte integrante deste Projecto a avaliação através do seguinte conjunto de indicadores:
1. Número de determinações/doente/ano.
2. Duração média da avaliação clínico-laboratorial efectuada.
3. Tempo médio de doente em margem terapêutica.
4. Número de episódios hemorrágicos / doente / tempo (major e minor).
5. Número de episódios trombóticos / doente / tempo (major e minor).
6. Mortalidade / doente / ano.
7. Avaliação da satisfação dos doentes.

No CHVNG/E efectuou-se formação a 32 profissionais de diferentes unidades funcionais dos dois ACES, tendo
o Projecto sido implementado na Unidade de Saúde Familiar Além Douro do ACES Espinho/Gaia, como
experiência piloto.

Objectivos:
Objectivo a curto prazo: aumentar o número de doentes diagnosticados e referenciados pelos CSP ao Serviço
de ImunoHemoterapia do CHVNG/E.
Objectivo a curto e médio prazo: Generalização do Projecto a toda a rede pública do Serviço Nacional de
Saúde da Região Norte.
Objectivos a longo prazo – reduzir a mortalidade e a morbilidade por doenças cardiovasculares e por AVC na
Região Norte.
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4.2- DOENÇAS ONCOLÓGICAS

RASTREIOS ONCOLÓGICOS

A - Programa de rastreio do cancro do colo do útero

Em 2010, após a conclusão da fase piloto, realizada em 2009 em 2 USF do concelho da Maia, deu-se início à
fase 1 de difusão do rastreio do programa de rastreio regional de base populacional, abrangendo 8 dos 26
ACES da Região Norte e 4 Centros de Saúde de outros 3 ACES, tendo sido concretizado o seguinte:

Actividades de rastreio nas unidades dos cuidados de saúde primários em programa

A actividade de rastreio foi insidiosa no primeiro semestre de 2010, com os diferentes ACES a iniciarem
rastreio em diferentes momentos, e os valores finais obtidos correspondem maioritariamente à
actividade do 2.º semestre (81% do total). Globalmente, destacamos o facto de, até 31 de Dezembro,
terem sido rastreadas 23,0% das mulheres elegíveis, dos ACES e Centros de Saúde incluídos nesta fase.
Estamos longe da meta de 70,0%, valor necessário para se observar impacto favorável com o programa
de rastreio organizado. Observam-se assimetrias entre os ACES, que se pretendem ver dissipadas no
próximo ano.
Quadro I - RCCU - Evolução da % de mulheres rastreadas em 2010, por ACES.
Rastreio do cancro do colo do útero na região norte - 2010
Proporção cumulativa de mulheres rastreadas
(1.ª fase de difusão do programa - 8 ACES + 4 CS)

80%

70%
Nordeste
60%
Douro Sul
Feira/Arouca

50%

Aveiro Norte
Espinho/Gaia - CS Espinho

40%

Vale do Sousa Sul - CS Castelo de Paiva
Maia

30%

Porto Oriental
Valongo

20%

Baixo Tâmega - CS Cinfães e Resende
ULS Alto Minho

10%

0%
Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro Outubro Novembro Dezembro
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Rastreio Organizado
Mulheres de 25 a 60 anos que realizam colpocitologia em 2010
População
elegível (2010)

Nº Mulheres
convidadas

70.437

18.786

Mulheres
Rastreadas
N.º

%

16.215 23,0%

% Mulheres
convidadas
Rastreadas
86,3%

Resultados obtidos até 15 de Março
2011
N.º Total

ASC-US ou superior

11.609

1,7%

Dos 72% de resultados já conhecidos, 1,7% (197 mulheres) apresentavam um resultado indicativo da
necessidade de tratamento hospitalar, sendo estes casos referenciadas automaticamente para o hospital da
área de residência da utente, e convocadas para uma consulta da especialidade na Unidade Patologia
Cervical..

Actividades de formação dos profissionais e elaboração de manuais.
2.1. No primeiro trimestre de 2010, foi completada e reforçada a formação, na utilização do aplicativo
informático SiiMA Rastreios, aos médicos, enfermeiros e administrativos abrangendo todas as unidades de
saúde de cuidados de saúde primários e hospitalares.
2.2. Foram elaboradas Orientações terapêuticas para resultados complementares da colpocitologia de
rastreio do cancro do colo do útero, que acompanham o resultado negativo para lesão intraepitelial ou
malignidade, para as Unidades de Cuidados de Saúde Primários, e publicadas sob a forma de circular
informativa nº 6 da ARS Norte.

Frascos de meio líquido e escovilhões distribuídos pelos ACES:
Na ausência de concurso público internacional para prestação de serviços laboratoriais de anatomia
patológica, a distribuição dos dispositivos de colheita de colpocitologias (frascos de meios líquido e
escovilhões) tem sido efectuada, mensalmente, por esta coordenação e pelo Serviço de aprovisionamento de
material clínico.

Laboratório de Anatomia Patológica do IPO-Porto (LAP)
Com o aumento de actividade de rastreio no 2.º semestre e também com algumas problemas que subsistem
na integração do sistema de informação (IPO e Simma Rastreios) ainda não foi possível disponibilizar os
resultados às utentes nos tempos desejados.

Consultas nas unidades de patologia cervical dos hospitais:
A actividade e a qualidade das Unidades de Patologia Cervical foram muito impulsionadas pela actuação e
formação disponibilizadas pelo consultor da ARSN para estas unidades.
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Concurso público internacional para prestação de serviços laboratoriais de anatomia patológica:
patológica
Durante o ano de 2010, foram concluídas as peças do procedimento concursal (caderno de encargos,
programa do concurso e o convite) tendo sido, para o efeito, estabelecidos contratos de consultadoria
técnica, quer na área de anatomia patológica – citologia, quer na área de elaboração de concursos públicos.
Por falta de financiamento, continua
continua a não existir autorização para realização deste procedimento concursal,
inviabilizando o alargamento do programa de rastreio e fazendo perigar a sua continuação nas áreas já
abrangidas.

B - Programa de rastreio do cancro da mama
Prosseguiu em 2010 o alargamento da área de abrangência do programa de rastreio do cancro da mama,
sendo incluídos 8 novos concelhos: Régua, Boticas, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de
Aguiar, Terras do Bouro e Vila Verde, que se juntaram a outros vinte concelhos
concelhos já em programa que iniciaram
uma “volta” seguinte. Assim, durante este ano, 28 concelhos da região tiveram actividades do programa de
rastreio do cancro da mama. Se a este número adicionarmos os 22 concelhos já em programa que realizaram
o rastreio em 2009 e que só serão novamente elegíveis para 2011, verificamos que 50 Concelhos (58%) da
região norte já estão incluídos no programa de rastreio do cancro da mama.
Foram disponibilizadas pela LPCC (entidade executora do programa, coordenado pela ARSN) mais
ma 2 unidades
móveis que alargaram a oferta de equipamentos, a que se juntarão mais 2 unidades em 2011 de forma a ser
possível atingir 80% dos concelhos no final do próximo ano.

33

Foram rastreadas quase 50.000 mulheres dos 45 aos 69 anos nos 28 concelhos com actividades de rastreio no
ano 2010, que desencadearam em cerca de 8% dos casos a necessidade de uma consulta de aferição para
esclarecimento da imagem de mamografia de rastreio. O resultado desta consulta despoletou a referenciação
hospitalar de 6,3% dos casos .
Assim, 241 mulheres que realizaram a mamografia de rastreio no âmbito do programa regional, foram
referenciadas para tratamento hospitalar o que equivale a uma taxa de 5 por mil mulheres rastreadas.

C - Programa de rastreio do cancro do cólon e recto
Por motivos operacionais não foi possível iniciar o piloto do programa de rastreio no 4º trimestre de
2010 como estava inicialmente programado sendo adiada a sua implementação para o final do 1º
semestre de 2011.
Foi refeita a estratégia face à centralização dos laboratórios de saúde pública e alterado o circuito
funcional, mantendo-se todos os pressupostos anteriormente assumidos: População alvo (50-74
anos), pesquisa de sangue oculto pelo método imunoquímico, como teste de diagnóstico, seguido
de colonoscopia se o resultado for positivo.
O programa arrancará em fase piloto no ACES Porto Ocidental em colaboração com Centro
Hospitalar do Porto.
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Fase inicial do rastreio do cancro do cólon e recto - estimativa anual para ACES Porto Ocidental
ACES do CH do Porto
ACES Porto Ocidental

População alvo
(50-74 anos)
53.760

População alvo
anual (50-74 anos)

População rastreada
(50%)

26.880

13.440

N.º pessoas com
PSOF positiva *
1.662

N.º pessoas com
pólipos/carcinoma *
1.206

* - cálculo com prevalência de 15% de lesões e sensibilidades e especificidades inferiores a 100%

D - Rastreio Oncológico e Tratamento de doentes irradiados para tratamento de Tinea Capitis

O projecto do Rastreio Oncológico e Tratamento de doentes irradiados para tratamento de Tinea Capitis que
já envolveu desde o seu início a observação de 1653 pessoas irradiadas para rastreio oncológico, continuou
na procura de novos casos em 2010 e iniciou um estudo de investigação, utilizando um grupo de controlo.

4.3- SINDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (SIDA) E TUBERCULOSE
Em relação ao Programa Regional de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/sida, gostaríamos de destacar:
 A continuidade da redução do número de notificações anuais por sida, tendo esta redução sido
superior a 50% entre 2001 e 2010; igual tendência tem sido observada em relação à taxa bruta de
incidência de sida na região Norte (2,9%0000 em 2009 e 2,4%0000 1 em 2010);
 A elaboração de um Manual de Boas Práticas para os CAD e a realização de um Relatório de
Actividades final relativo à informação fornecida pelos CAD;
 A nomeação de 24 interlocutores para o Programa;
 A parceria com o Instituto Português da Juventude no âmbito do Programa CUIDA-TE e com a
Movijovem;
 A avaliação de 6 candidaturas aos projectos ADIS.

Laboratórios de Saúde Pública
No âmbito da Luta contra a tuberculose os Laboratórios de Saúde Pública realizaram 9.288 exames directos e
culturais de micobactérias e 551 testes IGRA.

Cooperação Internacional no âmbito da Luta Contra a Tuberculose
Na área da cooperação internacional, continuou a Missão de apoio técnico ao governo da Guiné-Bissau no
âmbito do Programa de Luta contra a Tuberculose (patrocinada pela Fundação Calouste Gulbenkian) que
constou de duas acções de formação, uma sobre “Gestão Clínica de Casos de Tuberculose” dirigida a médicos
1

Estes valores não são definitivos
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e outra sobre “O Laboratório no Controlo da Tuberculose” dirigida a técnicos de laboratório e à apresentação
de uma proposta de Plano de Monitorização e Avaliação do PNLT, (que não foi discutida com a equipa de
coordenação nacional devido à ausência do Coordenador do programa). A versão final do PEN II do PNLT foi
entregue ao Secretário de Estado da Saúde do governo da Guiné-Bissau e aos elementos da coordenação
nacional do PNLT em formato de CD e posteriormente foram enviados 960 livros.

4.4- PROGRAMAS RELACIONADOS COM OS CICLOS DE VIDA
SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DA MULHER
PROGRAMA DE REDUÇÃO DA TAXA DE CESARIANAS
Fruto do trabalho desenvolvido pela Comissão para a Redução da Taxa de Cesarianas em 18 de Outubro teve
lugar, na Ordem dos Médicos a apresentação pública das “Medidas para Reduzir a Taxa de Cesarianas na
Região Norte de Portugal”.
Na senda da divulgação das Dez Medidas para reduzir a taxa de cesarianas, a Comissão para a Redução da
Taxa de Cesarianas visitou diversas instituições hospitalares, as que revelaram maior taxa de cesarianas, para
apresentar aos profissionais “in loco” as dez medidas para reduzir a taxa de cesarianas, favorecendo o debate
através da explicitação dos objectivos da visita , das estratégias da ARSN nesta área, a taxa de cesarianas em
Portugal e noutros países, os riscos da cesariana comparativamente ao parto vaginal, os aspectos do
financiamento ligados à cesariana, os principais motivos de cesariana em cinco hospitais.
A aplicação progressiva das medidas propostas já conseguiu atingir resultados preliminares excelentes, como
se pode avaliar na redução da taxa de cesarianas, expressas no gráfico em anexo:
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10 Medidas para reduzir a taxa de cesarianas
1. A divulgação para os profissionais de saúde e para o público em geral, dos riscos da cesariana, dos riscos
da indução do trabalho de parto e dos benefícios do parto vaginal após uma cesariana.
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2. A implementação de um programa informático único para registo hospitalar dos dados perinatais, com
uma classificação uniforme dos motivos de cesariana e que permita a exportação automática de alguns
indicadores perinatais para a ARS Norte
3. A divulgação pública anual pela ARS Norte da taxa de cesarianas de cada centro hospitalar, juntamente
com a taxa de internamento em unidades de cuidados intensivos neonatais por “encefalopatia hipóxicoisquémica”.
4. A revisão do preço do GDH associado ao parto vaginal, de forma a torná-lo semelhante ao da cesariana.
A alteração da tabela de preços base da Ordem dos Médicos, de forma a atribuir um valor semelhante ao
parto vaginal e à cesariana.
5. A adopção de medidas de financiamento de hospitais públicos que incorporem uma componente
importante indexada à taxa de cesarianas
6. A implementação nos diversos hospitais da técnica de electrocardiografia fetal
7. A promoção de medidas nos diversos hospitais que permitam a disponibilidade permanente de um Bloco
Operatório dedicado à Obstetrícia na proximidade do Bloco de Partos, que a versão cefálica externa seja
aconselhada por rotina a todas as grávidas com o feto em apresentação pélvica às 36 semanas de
gestação, que não sejam realizadas induções do trabalho de parto a termo sem motivos de saúde antes
das 41 semanas de gestação, que o parto vaginal após uma cesariana seja considerado uma opção
preferencial em situações bem definidas; que exista uma auditoria interna regular às cesarianas, realizada
com a participação da Neonatologia.
8. O desenvolvimento de normas de orientação clínica de âmbito nacional sobre os seguintes temas:
sistematização dos motivos de cesariana; definição de trabalho de parto estacionário e de suspeita de
incompatibilidade feto-pélvica; análise e decisão clínica com base na cardiotocografia; colheita de sangue
umbilical para gasimetria; versão cefálica por manobras externas; motivos e métodos de indução do
trabalho de parto; indicações e cuidados a respeitar na tentativa de parto vaginal após uma cesariana.
9. O desenvolvimento de uma política de remunerações médicas que inclua indicadores de desempenho
individual, nos quais deverá ser englobada a taxa de cesarianas. A existência de uma política de
remunerações mais atraente, que leve a uma maior fixação dos médicos às instituições públicas, reduzindo
assim eventuais conflitos de interesse com a medicina privada.
10. Implementação de cursos regulares de treino dos profissionais de saúde na interpretação de traçados
cardiotocográficos e electrocardiográficos, na execução da versão cefálica externa e na resolução de
emergências obstétricas intraparto.
COMISSÃO PARA A REDUÇÃO DA TAXA DE CESARIANAS DA ARS NORTE, I.P.

COMISSÃO REGIONAL DA SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
No ano de 2010 mantiveram-se as tradicionais reuniões da Comissão Regional da Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescente com cada Unidade Coordenadora Funcional, bem como as reuniões distritais e
magna das Unidades Coordenadoras Funcionais.
Foram colocados em discussão pública dois documentos de carácter orientador intitulados respectivamente
“Planeamento Familiar e Interrupção Voluntária da Gravidez – Estratégias/Sugestões para uma boa prática” e
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“Menopausa – Conceitos e Estratégias”, elaborados no âmbito da Comissão Regional da Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescente da Região Norte (CRSMCA), a publicar em 2011 no portal da ARS Norte.

POLITICA DE AMAMENTAÇÃO
Em 2010 a ARSN continuou a apoiar a formação em Amamentação, abrangendo Cuidados de Saúde Primários
e Cuidados Hospitalares.
Em 2010 a ARSN proporcionou 2 cursos de Conselheiras em Aleitamento Materno (20-24/09 e 11-15/10) e 1
curso de Formadores de Formação de Conselheiras em Aleitamento Materno (17-24/09).
A ARSN continua a apoiar as iniciativas “Hospital Amigo dos Bebés” e em 2010 divulgou aos Agrupamentos de
Centros de Saúde os Sete Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno com o objectivo de incentivar
candidaturas a Centros de Saúde Amigos dos Bebés.

ACTIVIDADE DE DIVULGAÇÃO
Foram produzidos, no âmbito da Comissão Regional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente dois
documentos de carácter orientador, intitulados respectivamente “Planeamento Familiar e Interrupção
Voluntária da Gravidez - Estratégias/Sugestões para uma boa prática” e “Menopausa - Conceitos e
Estratégias”. Estes documentos foram colocados em discussão pública, aos Hospitais e aos Agrupamentos de
Centros de Saúde da Região Norte. O documento final acolheu os contributos recebidos e encontram-se em
divulgação no portal da ARSN.

“Planeamento Familiar e Interrupção Voluntária da Gravidez - Estratégias/Sugestões para uma boa prática”,
é um documento, tal como indicado no título, que pretende, através da experiência dos autores, difundir
boas práticas durante todos os procedimentos que fazem parte do percurso da Interrupção Voluntária da
Gravidez (IVG). A consulta de planeamento familiar é parte integrante da IVG, onde as boas práticas são
fundamentais para diminuir as repetições de gravidezes, não planeadas e não desejadas, e promoção de
comportamentos contraceptivos que se pretendem seguros e continuados.
“Menopausa - Conceitos e Estratégias” é um documento orientador, baseado nos consensos de 2003 e 2009
da Sociedade Portuguesa de Menopausa (SPM), que será actualizado, sempre que necessário, respeitando as
novas orientações desta organização.

BANCO DE DADOR DE GÂMETAS
A infertilidade é uma doença que, nos países desenvolvidos, tem vindo a aumentar de incidência, afectando
entre 5 % a 15 % dos casais em idade fértil.
As causas de infertilidade são muitas e variadas, algumas delas possíveis de tratamento médico, através de
técnicas de procriação medicamente assistida (PMA).
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A utilização das técnicas de PMA está regulada pela Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho. Em alguns casos porém, a
falência ou ausência das células progenitoras (por patologia diversa) obriga a necessidade de recorrer a
gâmetas de dador, provenientes de dadores exteriores ao casal, dádiva que é autorizada por lei, nas
condições tecnicamente definidas. Para muitos casais inférteis a doação de gâmetas associada a técnicas de
PMA é uma opção válida e a única solução para ultrapassar a sua impossibilidade de procriar.

Os bancos de dadores de gâmetas são usados para criopreservação de esperma e colheita de ovócitos e a sua
aplicação é claramente um tratamento da infertilidade, que dará uma resposta a uma necessidade
actualmente, apenas, realizada em regime privado e contribuir de alguma forma, para o aumento da
natalidade em Portugal.
Com o objectivo de assegurar-se o acesso equitativo da população ao recurso a gâmetas provenientes de
dadores e tendo em atenção a recomendação da Comissão Nacional de Procriação Medicamente Assistida de
Novembro de 2009, o Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. (CHP), propôs-se criar um centro público para
recrutamento, selecção e recolha, criopreservação e armazenamento de gâmetas de dadores terceiros (será
o Centro Público da Região Norte e actualmente constitui-se como o único a nível nacional).

A criação deste centro público para recrutamento, selecção e recolha, criopreservação e armazenamento de
gâmetas de dadores terceiros na Região Norte, incentivada pela ARSN, visa dar cumprimento à decisão
tomada em sede de reunião havida entre a Direcção-Geral da Saúde e as Administrações Regionais de Saúde
que definiu para esta Região a existência do banco público de dadores de gâmetas.
A instalação deste centro público para recrutamento, selecção e recolha, criopreservação e armazenamento
de gâmetas de dadores terceiros será na estrutura do Centro de Procriação Medicamente Assistida do Centro
Hospitalar do Porto que obteve, em 2010 (PARECER 02/CNPMA/2010), do CNPMA, o parecer favorável para
autorização de funcionamento.

FERTIS
O FERTIS é um programa informático que visa a gestão integrada e monitorização do processo de apoio à
fertilidade e à procriação medicamente assistida. A sua implementação visa permitir:
•

Promover o conteúdo da lei nº32/2006, de 26 de Julho, e do decreto regulamentar nº5/2008, de 11
de Fevereiro;

•

Monitorizar o processo de acesso, por parte dos casais, às técnicas de procriação medicamente
assistidas (PMA);

•

Garantir equidade de acesso dos casais aos cuidados de PMA;

•

Garantir rigor no seguimento dos casais ao longo de todo o trajecto do processo;

•

Garantir a transparência da transferência/atribuição de casos entre as diversas entidades públicas e
privadas que fazem parte do circuito;

•

Conhecer a realidade nacional em termos de PMA.
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Em 2010 procedeu-se na Região Norte, em colaboração com a ACSS, à divulgação do FERTIS:
•

1 Sessão de apresentação pública com o objectivo de dar a conhecer a um conjunto alargado de
pessoas os principais conceitos, macro funcionalidades, estrutura geral do sistema e principais
benefícios.

•

5 Sessões para formadores sobre a componente aplicacional. O objectivo foi dotar os formandos de
conhecimentos relativos ao funcionamento do sistema de forma a ficarem habilitados a servir de
interlocutores com a ACSS e de formadores aos restantes utilizadores do sistema. Houve sessões de
formação orientadas para profissionais de hospitais e sessões de formação para médicos dos
cuidados de saúde primários.

INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ
A Lei n.º 16/2007 de 17 de Abril - Exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da gravidez veio
alterar o código penal, passando a incluir no seu Artigo 1.º, 1 — Não é punível a interrupção da gravidez
efectuada por médico, ou sob a sua direcção, em estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente
reconhecido e com o consentimento da mulher grávida, a alínea e) For realizada, por opção da mulher, nas
primeiras 10 semanas de gravidez.

Com o objectivo de dar cumprimento à Lei n.º 16/2007 de 17 de Abril foi desenhado um programa vertical
para que houvesse uma resposta em todas as áreas geográficas abrangidas pelo Serviço Nacional de Saúde, a
partir de Junho de 2007.
Na Região Norte a Interrupção Voluntária da Gravidez por Opção da Mulher (IVG) teve, desde a
implementação do Programa, lugar em estabelecimentos de saúde oficiais, que se organizaram de forma a
dar resposta nas condições e prazos legalmente previstos. Para além dos hospitais houve necessidade de
envolver em locais estratégicos, de modo a complementar as respostas hospitalares onde o número de
objectores foi maior, alguns centros de saúde. Os centros de saúde apenas respondiam às situações em que
fosse opção da mulher uma interrupção medicamentosa
O Centro de Saúde de Viana do Castelo iniciou uma consulta de IVG no dia 1 de Outubro de 2007, com uma
equipa constituída por 2 médicos, 2 enfermeiras, 2 técnicas do serviço social, 1 psicóloga e 1 administrativa.
Foi um processo bem organizado e bem coordenado desde o início. Foi estabelecido um protocolo de
colaboração com a Unidade Hospitalar da ULS do Alto Minho, para as situações em que a interrupção
cirúrgica fosse necessária.

À semelhança da consulta do Centro de Saúde de Viana do Castelo, em Fevereiro de 2008 iniciam-se duas
consultas de IVG, localizadas no Centro de Saúde de Amarante e no Centro de Saúde de Penafiel, com um
protocolo de colaboração assinado com o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.
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A ARS do Norte proporcionou formação teórica e teórico-prática aos médicos dos três Centros de Saúde. Os
médicos e enfermeiros responsáveis pela consulta nos Centros de Saúde de Amarante e Penafiel/Termas de
São Vicente tiveram, ainda, uma formação prática no Hospital Padre Américo.

Em 2010 o número de interrupções medicamentosas nos centros de saúde foi 475, o que representa 11.0%
das IVG realizadas na Região Norte.

INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ POR OPÇÃO DA MULHER - 2010
REGIÃO NORTE
LOCAL

N.º IVG

%

CS Amarante

142

3.3%

CS Penafiel

202

4.7%

CS Viana Castelo – ULS do Alto Minho

131

3.0%

C H do Alto Ave

359

8.3%

C H Entre Douro e Vouga

282

6.5%

C H do Médio Ave

128

3.0%

C H do Nordeste

167

3.9%

C H do Porto

994

22.9%

C H da Póvoa Varzim/Vila do Conde

136

3.1%

1

0.1%

C H de Trás-os-Montes e Alto Douro

275

6.3%

C H de Vila Nova de Gaia/Espinho

478

11.0%

H de Braga

238

5.5%

H de S. João

496

11.4%

86

2.0%

217

5.0%

4332

100%

C H do Tâmega e Sousa

ULS do Alto Minho (Unidade Hospitalar)
ULS de Matosinhos
TOTAL
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O número de casos de IVG com resolução nos centros de saúde tem vindo aumentar progressivamente entre
2008 e 2010, representando em percentagem, 7.3% e 11.0% respectivamente, da totalidade de casos
atribuídos à Região Norte.
INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ POR OPÇÃO DA MULHER
REGIÃO NORTE
LOCAL
CS Amarante
CS Penafiel

N.º IVG
2008
77

N.º IVG
2009
67

89

N.º IVG
2010
142

197
7.3%

202
10.2%

11.0%

CS Viana Castelo – ULS do Alto Minho

117

164

131

C H do Alto Ave

278

298

359

C H Entre Douro e Vouga

260

277

282

C H do Médio Ave

123

147

128

C H do Nordeste

155

129

167

C H do Porto

785

863

994

C H da Póvoa Varzim/Vila do Conde

142

157

136

C H do Tâmega e Sousa

174

94

1

C H de Trás-os-Montes e Alto Douro

209

222

275

C H de Vila Nova de Gaia/Espinho

499

483

478

H de Braga

220

277

238

H de S. João

346

477

496

ULS do Alto Minho (CHAM)

139

90

86

ULS de Matosinhos

274

239

217

3887

4181

4332

TOTAL

DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL

O Diagnóstico Pré-Natal (DPN) é um conjunto de procedimentos que visam determinar se um
embrião ou feto é portador ou não de uma anomalia congénita.
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A estruturação do Diagnóstico Pré – Natal está legislada pelo despacho n.º 5411/97 (2ª Série) e pelo
Despacho 10325/99 (2ª Série). De acordo com esta legislação é competência da Comissão Técnica Regional
de Diagnóstico Pré – Natal:
a) Avaliar as necessidades de saúde e a sua evolução na região de saúde;
b) Elaborar propostas com o objectivo de desenvolver a rede de serviços e melhorar a qualificação dos
recursos humanos;
c) Avaliar as actividades realizadas pelos serviços;

Na Região Norte existem seis Centros de Diagnóstico Pré – Natal (CDPN), acreditados, localizados em:
•

Centro Hospitalar do Porto, EPE

•

Hospital de S. João, EPE

•

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE

•

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE

•

Hospital de Braga

•

Centro Hospitalar de Trás – os – Montes e Alto Douro, EPE.

Em 2010 todos estes seis CDPN foram auditados por elementos da Comissão Técnica Regional de Diagnóstico
Pré-Natal, com o objectivo de avaliar as actividades desenvolvidas e as condições de funcionamento.

A partir do Plano Nacional 2004 – 2010 com “Nascer com Saúde” foi dada ao Diagnóstico Pré-Natal prioridade
para que um número crescente de grávidas vigiadas nos ACES, no âmbito das Unidades Coordenadoras
Funcionais (UCF), tivesse acesso a um exame ecográfico com controlo de qualidade, através da escolha, pelo
hospital de referência, de protocolos a contratualizar:
•

Protocolo 1: Ecografia do 1.º trimestre conjugada com rastreio bioquímico do 1.º trimestre realizado
entre as 11-14 semanas de gestação

•

Protocolo 2: Ecografia do 2.º trimestre conjugada com consulta de avaliação do risco obstétrico,
entre as 18-22 semanas de gestação

•

Protocolo 3: Protocolo 1 + Protocolo 2

A concretização destes protocolos tem-se desenvolvido num processo de complementaridade de cuidados
pré-natais, com melhoria da organização dos recursos e da prestação de cuidados existentes. Verificam-se
ganhos, em acessibilidade, da grávida e a adequação dos exames ao tempo de gestação, com melhoria da
qualidade dos cuidados pré-natais.

Em 2010 todos os Hospitais de Apoio Perinatal (HAP) e os Hospitais de Apoio Perinatal Diferenciado (HAPD)
realizaram ecografias do Protocolo 1, no âmbito de todas as UCF. Nem todos os hospitais conseguiram
disponibilizar uma resposta global a todas as grávidas, por falta de recursos.
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Importa relembrar que “o HAP constitui a primeira referência para um grupo de centros de saúde com os
quais se articula através da UCF respectiva”. “O HAPD constitui, por sua vez, a referência para um
determinado número de HAP ou, ainda, para determinada patologia materna ou infantil. Dispõe de Unidade
de cuidados Intensivos Neo-natais. Funciona, simultaneamente como HAP para os centros de saúde da sua
área geográfica”. São HAPD: Hospital de São João, Hospital de Braga, Centro Hospitalar Alto Ave, Centro
Hospitalar do Porto, ULS de Matosinhos, Centro Hospitalar entre Douro e Vouga e Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho.

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Na área da Saúde da Criança e do Adolescente a ARSN, de acordo com o Despacho n.º 31292/2008 de 5 de
Dezembro, e na continuidade do trabalho que vinha a desenvolver nesta área, cuidou de promover os
direitos das crianças e jovens através da prevenção da ocorrência de maus tratos, da detecção precoce de
contextos, factores de risco e sinais de alarme, do acompanhamento e prestação de cuidados e da sinalização
e ou encaminhamento dos casos identificados, através da formalização dos Núcleos de Apoio às Crianças e
Jovens em Risco (NACJR).
Em 2010 ficaram formalizados 97 Núcleos de Apoio às Crianças e Jovens em Risco (NACJR), abrangendo todos
os ACES e 18 Núcleos Hospitalares de Apoio às Crianças e Jovens em Risco (NHACJR) abrangendo todos os
Hospitais. Estas estruturas abarcam cerca de 400 profissionais dos Cuidados primários e dos Hospitais.
Procedeu-se à avaliação das actividades desenvolvidas pelos NACJR e dos NHACJR com uma regularidade
semestral, como compete à ARS, com o envio dos resultados à Direcção-Geral da Saúde.

No âmbito da Saúde da Criança e do Adolescente tem sido assegurada formação aos Núcleos. Houve durante
o ano de 2010 um total de 9 acções de Formação Inicial dos Núcleos, para as equipas interdisciplinares dos
Núcleos já constituídos ou reformulados e vários seminários temáticos sobre Apoio Jurídico e Discussão de
Casos seja de organização da ARSNorte ou com a sua colaboração activa e interinstitucional como o Instituto
de Medicina Legal e a CNacional de Protecção de Crianças e Jovens.

A ARSN foi a entidade co-organizadora com a DGS, do 2.º Encontro Nacional da Rede de Núcleos da Acção de
Saúde para Crianças e Jovens em Risco, que teve lugar no Fórum da Maia a 9 e 10 de Novembro, com uma
assistência de mais de 400 profissionais.
A ARSN colaborou com a Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco nos Encontros
Distritais de Reflexão/Formação, nomeadamente nas reuniões para divulgação da Directiva Conjunta tendo
em vista a uniformização de procedimentos funcionais entre os Magistrados do Ministério Público
interlocutores e as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens.
No ano de 2010 mantiveram-se as tradicionais reuniões da Comissão Regional da Saúde da Criança e do
Adolescente com cada Unidade Coordenadora Funcional, bem como as reuniões distritais e magna. No
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âmbito da Reunião Magna foi apresentado pelo Dr. José Robalo os fundamentos e objectivos do bem como o
papel da Saúde na sua implementação através das Equipas Locais de Intervenção.
A ARS do Norte manteve o programa de formação em Desenvolvimento Infantil já iniciado em 2007 com mais
3 edições no ano de 2010, com cerca de 25 a 30 formandos por edição.
Este programa adquire particular relevância e actualidade no âmbito do SNIPI

URGÊNCIA PEDIÁTRICA INTEGRADA DO PORTO

O funcionamento da UPIP assenta numa plataforma de estabilidade, que contribui para a consolidação e
sustentabilidade deste modelo de articulação, cuja visibilidade se projecta na redução do movimento da
Urgência Pediátrica do Porto (UPP) de – 5.8% relativamente ao ano de 2009.
No cumprimento dos objectivos definidos para a Urgência Pediátrica Integrada do Porto (UPIP) durante o ano
de 2010 os ACES e os outros Hospitais (ULS e CHP) que a integram passaram a ter acesso ao processo clínico
electrónico do Hospital de São João, melhorando deste modo, a comunicação entre os profissionais médicos
dos cuidados de saúde primários e hospitalares. Na continuidade da melhoria na comunicação entre os
diferentes cuidados está previsto que em 2011 se concretize o acesso ao arquivo de imagens de radiologia
convencional e aos relatórios dos designados exames de imagem “pesada”.

Modelo do Sistema de
Informação e BD-UPIP
REDE UPIP

Fluxo
Utentes

Fluxo
Utentes

1
UPP
SAM
CONSULTA

3
APR

REGISTO

SAM

AUTOMÁTICO

BD - UPIP

66
CS + EXT + SASU
SAM

Na categoria "acessibilidade” a Urgência Pediátrica Integrada do Porto - Administração Regional de Saúde do
Norte, I.P. recebeu o 2.º Prémio Hospital do Futuro 2010.
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No dia 24 de Novembro teve lugar o lançamento do livro “Urgência Pediátrica do Porto – Orientações
Clínicas”, elaborado no âmbito da UPIP, como instrumento de auxílio à prática médica numa Urgência
Pediátrica. Procurando responder a uma necessidade claramente identificada nos cuidados pediátricos
urgentes, a Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., através do Grupo de Trabalho que organizou a
Urgência Pediátrica Integrada do Porto – UPIP, chamou a si a responsabilidade de recolher um conjunto de
informação clínica que, devidamente validada, constitui um instrumento de auxílio à prática médica,
contendo princípios orientadores necessários às competências de um médico de uma Urgência Pediátrica. O
trabalho resultou da colaboração e do trabalho conjunto de mais de uma centena de clínicos que participam
na UPIP.

4.5- PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DA SAÚDE
No que à área da Promoção e Protecção da Saúde diz respeito, o ano de 2010 foi marcado pelo reforço e
desenvolvimento da mesma, quer em termos de competências quer de recursos, gerando-se uma nova
dinâmica e um maior conhecimento dos programas/projectos pelos pares. De um total de onze programas /
projectos a trabalhar nesta área gostaríamos de destacar:
No que diz respeito ao Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE)
 A utilização dos materiais produzidos pelo PASSE em diferentes iniciativas;
 A conclusão de um filme DVD e videojogos;
 A realização de 13 acções de formação abrangendo um total de 326 formandos.
 A manutenção de 5 kits de jogos “PASSE na Rua” (solicitados 29 vezes em 2010 tendo envolvido
7950 crianças em diferentes locais da região norte);
No ano de 2010 estiveram activas 49 equipas PASSE locais distribuídas por 21 ACES (32 equipas em 2009),
envolvendo um total de 220 profissionais de saúde, 75 agrupamentos de escolas (27% do total de
agrupamentos), 1.072 turmas e 9549 alunos (5,6% dos alunos dos Jardins Infantis e Escolas Básicas - EB1 da
região norte).

No Programa Escolas Livres de Tabaco (PELT), no ano lectivo 2008/2009 estiveram envolvidas neste
programa 77 escolas e no ano lectivo 2009/2010 cerca de 62 escolas (a pandemia da gripe originou um atraso
do arranque do programa nas escolas no 1º período, e a reorganização dos serviços de saúde decorrente da
Reforma em curso tem provocado algumas dificuldades na implementação local do programa).
No ano lectivo de 2008/2009 foram abrangidos pelo Programa de Saúde Escolar na região Norte:
 80,8% dos ACES e 82,5% dos Centros de Saúde (93,6% em 2007/2008);
 90,2% das Escolas (92,1% em 2008/2009);
 68,0% dos Alunos (78,0% em 2008/2009);
 55,4% dos Educadores/Professores (66,2% em 2008/2009);
 41,9% dos Auxiliares de Acção Educativa (66,9% em 2008/2009);
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 67,8% dos alunos realizaram o Exame de Saúde Global aos 6 anos e 33,1% aos 13 anos
(respectivamente, 77,8% e 46,6% em 2008/2009).
Esta avaliação conta apenas com 22 dos 26 ACES em funcionamento.

No que diz respeito ao Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) na Região Norte
destacamos:
 A cobertura de toda a região norte por um conjunto de seis projectos que fazem parte do PNPSO,
abrangendo crianças, grávidas, idosos e doentes com VIH/sida;
 Foram validadas 133 novas adesões de médicos dentistas e estomatologistas ao PNPSO, o que eleva
para 1770 o número de adesões na região norte com uma cobertura de 100% dos concelhos;
 A emissão de 137.899 primeiros cheques-dentista, correspondentes a 42% dos cheques emitidos a
nível Nacional.

A implementação do programa Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE), da qual
importa sublinhar, em termos de resultados directos e indirectos da sua execução:
 A recepção de 215 candidaturas ao programa
 A formação de cerca de 13.000 alunos do Ensino Básico (4.200 em 2009);
 Alargamento do Programa a 140 novos Agrupamentos de Escolas (53 em 2008 e 75 em 2009);
 A formação de 2.500 professores desses 140 Agrupamentos de Escolas (700 em 2008 e 1500 em
2009);
 A formação de 80 profissionais de saúde (41 profissionais em 2008 e 54 em 2009);
 A formação de 76 professores coordenadores de educação para a saúde (26 em 2008 e 53 em 2009);
 A formação de 98 psicólogos (3 psicólogos em 2008 e 15 em 2009);
 A gestão do website com a participação activa das equipas no Fórum PRESSE.

No que diz respeito ao Projecto Autoestima (intervenção com trabalhadores do sexo) a actividade
desenvolvida no ano de 2010 foi marcada por uma ligeira diminuição da actividade:
 Foram identificadas 381 novas mulheres (eram conhecidas 4.750 mulheres)
 Foram estabelecidos 6.736 contactos (6974 em 2009);
 Foram distribuídos 181.647 preservativos (184.794 em 2008 e 217.318 em 2009);
 Foram distribuídas 140 seringas (1025 em 2008 e 471 em 2009);
 Foram efectuadas 689 consultas médicas (912 em 2008 e 908 em 2009), das quais 99 (165 em 2008
e 131 em 2009) foram 1ªs consultas;
 Foram efectuados 1.277 contactos com Enfermagem (1.687 em 2008 e 1.468 em 2009), 685
contactos com Psicologia (959 em 2008 e 682 em 2009) e 2.055 contactos com o Serviço Social (2794
em 2008 e 2.042 em 2009);
 31 Mulheres iniciaram vacinação e 28 mulheres concluíram vacinação (86 e 50 respectivamente em
2009);
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4.6- PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Durante o ano de 2010 a Unidade de Vigilância Epidemiológica (UVE), continuou a desenvolver trabalho na
área da investigação em saúde, sofreu um reforço no seu número de técnicos “abrindo portas” a vários
estágios de alunos de mestrado e de último ano da faculdade.
Continuou a desenvolver um trabalho contínuo de vigilância da actividade gripal na região norte e da
vigilância da Qualidade da água (de consumo humano, balnear, de interior e albufeira, costeiras e de
transição, mineral natural e de nascente e piscinas).
O Programa Nacional de Vigilância de Vectores Culicídeos – Região Norte (REVIVE) e o Plano de
Contingência Regional das Ondas de Calor passaram em 2010 a depender da UVE.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS
Na área da vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis é, sobretudo, de sublinhar:
 O sistema de informação para a vigilância e controlo das doenças transmissíveis de declaração
Obrigatória (DDO) continuou a ser desenvolvido mas não foi implementado o novo sistema previsto.
 A elaboração e aprovação pelo CD da ARS Norte de uma proposta de reorganização de serviços e
recursos para o PNT.
 A melhoria da capacidade de detecção de casos novos de tuberculose através da melhoria da
cobertura da confirmação do diagnóstico de tuberculose por exame cultural positivo e do
alargamento da cobertura do Teste de Sensibilidade aos Antituberculosos (TSA) de primeira linha
nos casos de tuberculose com cultura positiva a mais dois laboratórios, num total de oito na região.
 A manutenção do funcionamento do Centro de Referência Regional para a Tuberculose
Multirresistente.
 O alargamento dos testes IGRA a mais um laboratório da região e alargamento dos locais de colheita
para os testes (15 CDP).
 A não ocorrência de surtos de meningites no ano de 2010, tendo-se verificado 11 alertas por
suspeita de meningite meningocócica.

O Programa Nacional de Vacinação (PNV) na região Norte continua a ser uma “história de sucesso”, sendo
que as coberturas vacinais do PNV na Região se mantiveram elevadas e superiores a 95% para todas as
vacinas com excepção da vacina Td na coorte de nascidos em 1945.
A programa de Vigilância Epidemiológica da Gripe deu continuidade ao trabalho de monitorização de vários
sistemas de informação o que permitiu avaliar a situação da gripe sazonal em 2010 tendo sido elaborados
três relatórios.
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Os programas e projectos em curso nesta área funcional e no ano de 2010 foram os seguintes:
Vigilância e controlo das doenças transmissíveis de declaração obrigatória
Vigilância e controlo da tuberculose incluindo a tuberculose multirresistente
Vigilância e controlo das meningites na comunidade sara-meningites
Programa nacional de vacinação
Vigilância e controlo das toxinfecções alimentares colectivas
Plano pós-eliminação da poliomielite - vigilância epidemiológica da paralisia flácida aguda
Vigilância epidemiológica integrada da doença dos legionários
Vigilância epidemiológica da gripe sazonal
Monitorização da vacinação contra a gripe sazonal
Vigilância da actividade gripal na região Norte
Projecto de vigilância do absentismo escolar
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE AMBIENTAL
Em 2010 prosseguiu-se o desenvolvimento dos programas que vinham sendo executados desde os anos
anteriores, sendo de salientar:
A aplicação SisÁgua que actualizaria o cadastro dos Sistemas de Abastecimento de águas para consumo
humano não esteve activo em 2010 (a DGS esteve a proceder a ajustes).
A participação na elaboração das Normas da DGS, referente à execução dos programas de vigilância sanitária
das zonas balneares costeiras e de transição e das zonas balneares interiores, da elaboração de novos
modelos de avaliação e de orientações para a sua execução.
A elaboração das orientações regionais para a execução dos Programas de Vigilância Sanitária em
Estabelecimentos Termais, Vigilância Sanitária em oficinas de engarrafamento, Vigilância Sanitária de
Piscinas e Vigilância dos Vectores Culicídeos.

Os programas e projectos em curso nesta área funcional e no ano de 2010 foram os seguintes:
Vigilância da qualidade da água para consumo humano
Vigilância sanitária das zonas balneares costeiras e de transição
Vigilância sanitária das zonas balneares interiores
Vigilância sanitária em estabelecimentos termais
Vigilância sanitária em oficinas de engarrafamento
Vigilância sanitária de piscinas
Vigilância de vectores culicídeos (revive)
Gestão de resíduos hospitalares
Segurança, higiene e saúde nos estabelecimentos de educação e ensino
Plano de contingência regional das ondas de calor
Recolha de equipamentos médicos contendo mercúrio (N)

Integrado no programa de vigilância sanitárias das águas os LSP analisaram 10.009 amostras de água, para a
monitorização do estado higiénico dos alimentos analisaram 1.752 alimentos e esfregaços,
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GESTÃO INTEGRADA DA DOENÇA
DIABETES

Organização operacional

A acção no ano desenvolvida no ano de 2010, deu continuidade à implantação do programa, num contexto
caracterizado por mudanças frequentes a nível organizacional, e o surgimento de novas tecnologias, novas
classes terapêuticas, novos critérios diagnósticos ou normas de orientação clínica.
Estes aspectos reforçaram a necessidade de (re)ajustar objectivos e prioridades nos cuidados aos doentes e
na formação profissional, sendo considerada fundamental o diálogo cooperativos entre as instituições e seus
profissionais.
Assim, foi determinante promover a realização de uma reunião do Conselho Directiva do ARS Norte com os
responsáveis dos Cuidados de Saúde Primários (Presidentes Executivos e do Conselho Clínico dos ACES),
Presidentes dos Centros Hospitalares e responsáveis técnicos da Administração Regional de Saúde
(Departamento de Estudos e Planeamento e Assessoria para Diabetes)
Esta reunião teve lugar no dia 22 de Junho de 2010 e teve por objectivos divulgar as principais linhas de acção
da implantação do PNPCD na região e auscultar os responsáveis institucionais face aos temas em apreço. Foi
também o primeiro grande passo no sentido da nova estrutura funcional.

Apoiar as consultas de pé diabético existentes e fomentar a abertura de mais.

Em 2010 foi feito um enorme investimento na formação de profissionais médicos e enfermeiros,
nomeadamente nos ACES Porto Oriental, Porto Ocidental e Gondomar onde cada profissional teve
oportunidade de formação específica. Paralelamente e por solicitação de US interessadas em criar consulta
de pé, o respectivo material e equipamento foi facultado.
O Centro Hospitalar do Porto (Hospital santo António), através da consulta multidisciplinar de pé diabético
assegurou a formação, faz e tenciona manter o acompanhamento e auditoria nas “consultas de pé” nas US
Porto Ocidental e Gondomar. Noutros ACES foi também feita formação em pé diabético (Barcelos, Maia,
Póvoa).

Acções de formação

Realizaram-se em 2010, 16 acções de formação em diabetes, organizadas pelo Centro do Conhecimento da
ARS Norte.

Fórum Diabetes Norte

Foi reatado o Fórum Diabetes Norte que teve em Novembro 2010 a sua IVª edição. Serviu para divulgação
dos grandes projectos em curso na região, com destaque (pela dimensão e importância de que se reveste)
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para o Rastreio da Retinopatia Diabética iniciado em 2009. Serviu ainda para apresentar e discutir Boas
Práticas no Terreno com relevo para a experiência do doseamento da Hemoglobina A1c por punção capilar,
que já se pratica com sucesso (rapidez, menor custo e resultado na hora) no ACES Nordeste .

O IVº Fórum Diabetes Norte, foi o factor impulsionador do plano de acção para 2011 que consiste em:
 Dar continuidade ao contacto directo com os ACES
 Dar continuidade ao trabalho em curso sobre “criação de consulta de pé diabético”
 Envolver (mais) hospitais na troca de experiências/protocolos relativos à pessoa com diabetes
 Identificar e enquadrar adequadamente (soluções podem ser diversas) os utentes sem médico com
diabetes.
 Simplificar e actualizar o actual modelo de EAD para a diabetes (SAM)
 Uniformizar os sistemas de registos existentes
 Generalizar o doseamento da HbA1c por punção capilar a outros ACES
 Racionalizar a auto-monitorização da glicemia capilar
 Promover um estudo custo-benefício da prescrição de fármacos anti-diabéticos
 Privilegiar a formação profissional nos locais de trabalho
 Criar uma página no site da ARSN, dedicada à diabetes
 Dinamizar o envolvimento comunitário na divulgação/prevenção da diabetes, nomeadamente
através do incentivo ao associativismo.

RASTREIO DA RETINOPATIA DIABÉTICA

Concluída, nos primeiros meses do ano, a fase piloto do programa de rastreio da retinopatia diabética,
iniciado no CS S.Mamede de Infesta, e tendo como Centro de Leitura o Hospital de S. João e unidade de
tratamento o Hospital Pedro Hispano, procedeu-se à difusão progressiva do programa conforme figura
abaixo.
Cronograma de implementação do Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética
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Durante o ano de 2010 iniciaram o programa mais de metade (54%) dos hospitais com serviços de
oftalmologia. Similarmente, foram progressivamente envolvidos 8 ACES, tendo sido convidados para rastreio
15.272 utentes, dos quais 8.839 (58%) já tinham a 31/12/2010 realizado a retinografia de rastreio. Os

utentes provinham de 24 Centros de Saúde.
Até final do ano terminaram o 1º ciclo de rastreio 12 unidades de saúde, sendo a partir daí possível obter
uma taxa de adesão que se fixou nos 66%.

Taxa de adesão nas unidades que concluíram o rastreio até final de 2010

Dos 4.553 exames lidos nos Centros de Leitura, resultou a identificação de 201 diabéticos com necessidades
de tratamento (4,4%).

A estratégia adoptada neste programa de rastreio privilegia a acessibilidade ao local de rastreio. Assim, na
maioria dos locais o exame de rastreio é feito no CS da residência do diabético, num retinógrafo itenerante
que cobre toda a população diabética de cada ACES. Os exames são realizados por um técnico de ortóptica
disponibilizado pelo hospital da área, no âmbito de um Protocolo estabelecido entre a ARSN e os hospitais
envolvidos.
Noutros locais aproveitou-se a disponibilidade e capacidade hospitalar e centralizou-se aí as actividades de
rastreio com a deslocação dos utentes. Neste modelo foi muito relevante a colaboração das autarquias que
prestaram um prestimoso apoio às populações que servem cedendo para este fim transporte organizado e
gratuito.
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INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA
Gestão Integrada da Doença é uma das áreas do sector da saúde que maior empenhamento tem vindo a
requerer ao longo dos últimos anos. O desenvolvimento de modelos de “gestão integrada da doença”
constitui uma estratégia central e uma ferramenta de melhoria da qualidade e da eficiência dos cuidados
prestados, assumindo-se como um veículo importante e permanente de informação de apoio à decisão.
A “Plataforma de gestão integrada da doença renal crónica” é uma ferramenta informática de melhoria da
qualidade, de maior efectividade e eficiência dos cuidados prestados, e um veículo permanente de
informação de apoio à decisão em saúde. Criada em 2008, permite, neste momento, uma interacção entre
Hospitais, Clínicas de Hemodiálise e Administrações Regionais de Saúde, da qual resulta um
acompanhamento abrangente do doente.

Doentes em
Hemodiálise no 1º
semestre de 2010

Doentes abrangidos pelo
preço compreensivo neste
período

Porto

2257

2257

Braga

496

445

Vila Real

201

201

Bragança

181

181

Viana

198

149

Distrito

À data, só estavam disponíveis os dados do 1º semestre de 2010, reflectindo já a facturação a aplicação do
preço compreensivo, modalidade de pagamento adoptada por todas as unidades de diálise em programa,
excepto duas.
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5- PRESTAÇÃO
5.1- CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
UTENTES INSCRITOS
A 31 de Dezembro de 2010 existiam 4.061.980 utentes inscritos nos Cuidados de Saúde Primários da ARS
Norte.

ACES

Total de utentes
inscritos

Percentagem de
inscritos com médico
de família

Percentagem de
inscritos sem médico
de família

Percentagem de inscritos
sem médico de família por
opção do utente

Nordeste

163.844

98,57%

1,20%

0,23%

Alto Tâmega e Barroso

109.045

92,28%

7,69%

0,02%

Marão e Douro Norte

121.416

95,57%

4,11%

0,32%

Douro Sul

81.544

92,15%

7,77%

0,08%

Terras de Basto

84.282

96,91%

3,02%

0,06%

Guimarães/Vizela

198.153

97,21%

2,75%

0,04%

Braga

195.424

85,61%

14,27%

0,12%

Gerês/Cabreira

123.012

85,06%

14,84%

0,10%

Barcelos/Esposende

169.510

88,49%

11,34%

0,16%

Famalicão

135.633

88,23%

11,67%

0,11%

Santo Tirso/Trofa

125.669

83,93%

15,55%

0,52%

Baixo Tâmega

197.220

75,40%

22,56%

2,05%

Vale do Sousa Norte

174.443

75,30%

24,04%

0,66%

Vale do Sousa Sul

187.211

85,54%

14,24%

0,23%

Gondomar

171.055

97,67%

2,14%

0,19%

99.106

94,22%

5,39%

0,39%

Maia

120.384

98,50%

1,22%

0,27%

ULS Matosinhos
Póvoa do Varzim/Vila do
Conde
Porto Ocidental

183.796

95,78%

3,31%

0,91%

154.980

90,79%

8,42%

0,79%

188.829

83,91%

14,88%

1,21%

Porto Oriental

134.869

86,75%

12,78%

0,47%

Gaia

162.291

90,79%

8,09%

1,12%

Espinho/Gaia

197.156

92,78%

7,10%

0,12%

Feira/Arouca

167.373

90,86%

9,10%

0,04%

Aveiro Norte

127.514

94,94%

4,93%

0,14%

Alto Minho

273.155

98,50%

1,35%

0,14%

15.066

95,29%

2,26%

2,44%

4.061.980

90,42%

9,14%

0,44%

Valongo

EDP/ Seguros
Total
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Evolução do Número de Inscritos
nscritos

Total de Utentes Inscritos
4.230.000
4.030.000
3.830.000
3.630.000
3.430.000
3.230.000
3.030.000
Total de Utentes Inscritos

2007

2008

2009

2010

4.054.357

4.085.644

4.098.865

4.061.980

O total de utentes inscritos não sofreu grandes alterações nos últimos 4 anos, registando até uma ligeira
l
diminuição no último ano,, fruto do trabalho iniciado de depuração das listas (óbitos, duplicados).
duplicados)
Em 2010, verificou-se uma diminuição na percentagem dee utentes sem médico de família.

Percentagem de Utentes sem Médico de Família
11,0%
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
Percentagem de Utentes
sem Médico de Família

2007

2008

2009

2010

10,2%

10,0%

10,4%

9,1%

A média de utentes inscritos por médico atingiu o valor mais alto dos últimos anos (1.716 inscritos).
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Média de utentes inscritos por médico
1.750
1.700
1.650
1.600
1.550
1.500
Média de utentes
inscritos por médico

2007

2008

2009

2010

1.692

1.712

1.703

1.716

Nota: Para este cálculo foram só considerados médicos e respectivas listas com mais 500 inscritos

PRODUÇÃO – CONSULTAS
Em 2010 foram realizadas 13.235.615 consultas nos Cuidados de Saúde Primários. Destas, 91% estão
associadas a programas de saúde e as restantes 9% foram efectuadas em actividade complementar
(SAP/SASU e afins),, organizados para dar resposta a situações agudas,
agudas, fora do horário normal de
funcionamento dos serviços.

Consultas realizadas
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2007

2008

2009

2010

Consultas em SAP e afins

1.873.230

1.875.164

1.760.635

1.192.530

Consultas em Programa de Saúde

10.663.508

11.168.358

11.727.744

12.043.085
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Nos últimos anos o número de consultas em programa de saúde tem vindo a aumentar progressivamente
(variação de 2,7% entre 2009 e 2010). Já as consultas de atendimento complementar (SAP/SASU
(
e afins) têm
seguido a tendência inversa, -32,3%
32,3% em 2010 comparativamente ao ano anterior.

Número de consultas em CSP por residente
4
3
3
2
2
1
Número de consultas
por residente

2007

2008

2009

2010

2,85

2,98

3,13

3,22

Quando analisamos o rácio do número de consultas realizadas nos cuidados primários de saúde por residente
(estimativas INE ), verifica-se
se um crescimento sustentado dos valores deste indicador.

Número de Domícílios Médicos
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Nº de Domícílios Médicos

2007

2008

2009

2010

61.921

74.207

88.295

95.047

O número de domicílios médicos tem aumentado muito significativamente nos últimos anos registando-se,
registando
entre 2007 e 2010, uma variação de 53,5%.
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Evolução do número de consultas em programas de saúde
(2007-2010)
Planeamento Familiar

Saúde Materna

Saúde Infantil

Saúde Adultos

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Nos últimos 4 anos aumentou o número de consultas associadas aos programas da saúde
saú da mulher e da
criança.

Indicadores

Indicadores de Acessibilidade
Em 2010, dois terços dos
os utentes inscritos em CSP tiveram pelo menos uma consulta médica programada ou
não programada.
Taxa de utilização
2007

63,6%

2008

64,8%

2009

66,1%

2010

66,0%

A evolução do crescimento da taxa de utilização pode estar condicionada
condicionada por listas sobredimensionadas, que
mantêm um remanescente de utentes inscritos inactivos, que contribuem para o denominador deste
indicador, sem hipóteses de inclusão no numerador,
numera
penalizando os resultados finais obtidos.
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Taxa de utilização
68%
66%
64%
62%
60%
58%
56%
54%
52%
50%
2007

2008

2009

2010

Taxa de utilização de consultas programadas
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007

2008

Utentes com médico de família

2009

2010

Utentes sem médico de família

No ano de 2010 registaram-se
se diferenças consideráveis entre utentes com e sem médico de família no que
respeita à taxa de utilização de consultas programadas. Enquanto 73% dos utentes com médico de família
tiveram pelo
o menos uma consulta programada,
programada 52% dos utentes sem médico, tiveram uma consulta em
2010. Esta assimetria também se registou em anos anteriores.
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Taxa de utilização de consultas de SAP/SASU e afins
20%
15%
10%
5%
0%
2009

2008
Utentes com médico de família

2010

Utentes sem médico de família

Relativamente às consultas de SAP/ SASU e afins, verifica-se
verifica
que nos últimos dois anos os utentes
utente sem
médico de família tiveram taxas de utilização superiores aos utentes com médico de família.
família Estas diferenças
contudo não são estatisticamente significativas (p>0,05). De salientar que apesar de cerca de 9-10%
9
dos
Utentes não terem Médico de Família, existe uma resposta estruturada para responder às suas necessidades
em saúde, com consultas organizadas para problemas específicos (gravidez, diabetes,..), bem como soluções
para situações agudas.

Consultas
onsultas realizadas pelo próprio médico de família

De todas as consultas médicas realizadas durante o ano 2010, incluindo consultas de SAP/SASU
SAP
e afins, 78%
foram realizadas pelo próprio médico de família do utente.
Esta percentagem aumentou progressivamente ao longo dos últimos quatro anos, o que denota uma
crescente facilidade no acesso ao médico de família.
Percentagem de consultas realizadas pelo
próprio médico de família
2007

70,4%

2008

74,1%

2009

74,7%

2010

77,6%
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Percentagem de consultas realizadas
pelo próprio médico de família
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
2007

2008

2009

2010

Os tempos de resposta dos serviços relativamente a consultas não relacionadas com doença aguda e a
renovação de medicação crónica melhoraram entre 2008 e 2010. Neste último ano, 65,4% das consultas
solicitadas pelo utente, foram realizadas num prazo inferior a 10 dias após o agendamento e 96,9% das
solicitações de renovação de medicação crónica tiveram resposta em menos de 72 horas após a entrega do
pedido.
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Tempos de Resposta dos Cuidados de Saúde Primários da ARS Norte em 2009 (fonte SIARS) - Cuidados prestados a pedido do Utente
Critérios de inclusão

% Dentro do tempo máximo de resposta
Tipo de cuidados

Tempos máximos de resposta
2008

2009

2010
Denominador:

Consultas por motivos
não relacionados com
doença aguda

10 úteis a partir a data do pedido

57,6%

60,6%

65,4%

Total de consultas realizadas, presenciais e solicitadas pelo utente, excepto as que
deram lugar a pagamento de taxa de moderadora de urgente
Numerador:
Denominador
Realizadas até 10 dias úteis após o agendamento, inclusive
Denominador:
Total de consultas realizadas, não presenciais e solicitadas pelo utente

Renovação da
medicação em caso de
doença crónica

72 horas após a entrega do
pedido

96,5%

96,6%

96,9%

Numerador:
Denominador
Realizadas, até 3 dias úteis após o agendamento, inclusive
Denominador:
Total de Domicílios Médicos solicitados pelo utente, realizados

Consultas
domiciliárias a pedido
do doente

24 horas se a justificação do
pedido for aceite pelo profissional

60.0%

54,8%

58,5%

Numerador:
Denominador
Realizados até 24 horas após o agendamento
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Indicadores de Produtividade
Número médio de consultas por médico
Nos últimos quatro anos verificou-se
verificou um crescimento de 10% no número médio de consultas realizadas
por médico de família, passando-se
passando se de 22 consultas/dia útil para 24 consultas/dia útil realizadas em
horário normal (não se incluem as consultas de SAP/SASU e afins).

Número médio de consultas programadas por médico
5.500
5.300
5.100
4.900
4.700
4.500
4.300
4.100
3.900
3.700
3.500
Número médio de consultas
programadas por médico

2007

2008

2009

2010

4.857

5.024

5.223

5.349

Nota: Para este cálculo só foram consideradas os médicos com mais de 1000 consultas por ano

Domicílios médicos por 1000 inscritos
Nos últimos quatro anos o número de domicílios médicos por 1000 inscritos registou um
aumento muito significativo, atingindo em 2010 o valor de 23,4%.
Domicílios médicos por 1000 inscritos
2007

15,3

2008

18,2

2009

21,5

2010

23,4
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Domicílios de enfermagem por 1000 inscritos
Em 2010, oss domicílios de enfermagem também registaram um aumento considerável,
considerável sendo que 190
em cada 1000 inscritos tiveram pelo menos uma consulta de enfermagem no domicílio.
Domicílios de Enfermagem por 1000 inscritos
2007

67,0

2008

154,5

2009

181,6

2010

189,8

Domicílios de Enfermagem por 1000 inscritos
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Qualidade dos registos efectuados
Nos últimos anos tem-se
se assistido a um progressivo aumento da quantidade e qualidade dos registos
clínicos informatizados e por conseguinte uma melhor utilização das potencialidades do SAM.
Esta melhoria é bem ilustrada pelo aumento de consultas com codificação de diagnóstico que aumentou
de 18% para 63% nos últimos quatro anos.
Percentagem de consultas com pelo
menos um ICPC preenchido
2007

18,3%

2008

36,7%

2009

48,4%

2010

63,3%

Percentagem de consultas com pelo
menos um ICPC preenchido
70%
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40%
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20%
10%
0%
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Decorrente desta melhoria significativa na qualidade de registos (entendendo-se
se aqui a qualidade em
sentido lato, caracterização de uma consulta e de um problema de saúde e não em sentido estrito, isto é
se a codificação realizada se coaduna com os critérios estabelecidos) e já possível estimar prevalências
das principais
ais doenças crónicas o que é um passo enorme no conhecimento da morbilidade que afecta a
população inscrita nos centros de saúde da região norte.
O quadro abaixo exemplifica as potencialidades deste registo.

Códigos ICPC(2)
D75 NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON / RECTO

Nº Problemas Nº Utentes Inscritos Problemas por 1000 inscritos
9.289

4.061.980

2,3

D84 DOENÇA DO ESÓFAGO

20.507

4.061.980

5,0

K74 DOENÇA CARDÍACA ISQUÉMICA COM ANGINA

18.681

4.061.980

4,6

K76 DOENÇA CARDÍACA ISQUÉMICA SEM ANGINA

11.292

4.061.980

2,8

513.630

4.061.980

126,4

K86 HIPERTENSÃO SEM COMPLICAÇÕES
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Códigos ICPC(2)

Nº Problemas Nº Utentes Inscritos Problemas por 1000 inscritos

K87 HIPERTENSÂO COM COMPLICAÇÕES

62.740

4.061.980

15,4

K89 ISQUÉMIA CEREBRAL TRANSITÓRIA

4.305

4.061.980

1,1

K90 TROMBOSE / ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

32.643

4.061.980

8,0

L90 OSTEOARTROSE DO JOELHO

75.078

4.061.980

18,5

L95 OSTEOPOROSE

45.749

4.061.980

11,3

P15 ABUSO CRÓNICO DO ÁLCOOL

28.822

4.061.980

7,1

182.239

4.061.980

44,9

11.322

4.061.980

2,8

167.903

4.061.980

41,3

R79 BRONQUITE CRÓNICA

30.632

4.061.980

7,5

R95 DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA

23.701

4.061.980

5,8

R96 ASMA

46.164

4.061.980

11,4

R97 RINITE ALÉRGICA

42.496

4.061.980

10,5

T82 OBESIDADE

89.798

4.061.980

22,1

T83 EXCESSO DE PESO

50.828

4.061.980

12,5

T89 DIABETES INSULINO-DEPENDENTE

43.452

4.061.980

10,7

T90 DIABETES NÃO INSULINO-DEPENDENTE

183.695

4.061.980

45,2

T93 ALTERAÇÕES DO METABOLISMO DOS LÍPIDOS

422.769

4.061.980

104,1

3.020

2.093.771

1,4

X76 NEOPLASIAS MALIGNAS DA MAMA

14.109

2.093.771

6,7

Y85 HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA

51.708

1.968.209

26,3

P17 ABUSO DO TABACO
P70 DEMÊNCIA
P76 PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS

X75 NEOPLASIA MALIGNA DO COLO

A prescrição electrónica também aumentou de forma expressiva entre 2007 e 2010, sendo que neste
último ano apenas 2% das receitas foram manuais.
Percentagem de receitas electrónicas
2007

92,1%

2008

95,8%

2009

97,7%

2010

98,0%
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Percentagem de receitas electrónicas
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Indicadores de Eficiência

Custo Médio de Medicamentos Prescritos por Utilizador
Ano

Medicam Prescrito (Custo - PVP)

Quantidade de Utilizadores

PVP Prescrito por Utilizador

2007

623.559.039

2.700.922

230,9

2008

709.917.549

2.756.061

257,6

2009

736.653.541

2.810.951

262,1

2010

743.499.417

2.771.381

268,3

Apesar do processo de contratualização espelhar esta preocupação na contenção de custos, os resultados neste
capítulo ficaram aquém do esperado. As frequentes alterações legislativas no mercado dos medicamentos e a
entrada em vigor da nova tabela de preços de MCDT convencionados podem ter influenciado também este
desfecho.
Custo Médio de MCDT's
's prescritos, por utilizador
Ano

Custo dos MCDT's (SNS)

Quantidade de Utilizadores

Custo Médio de MCDT's, por utilizador

2007

112.625.728

2.700.922

41,7

2008

129.134.409

2.756.061

46,9

2009

124.294.872

2.810.951

44,2

2010

167.847.138

2.771.381

60,6

69

Indicadores de Contratualização (Valor médio dos vários ACES)
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5.2- CUIDADOS DE SAÚDE HOSPITALARES
CONTRATUALIZAÇÃO
Durante o ano de 2010 desenvolveu-se o processo de negociação anual dos contratos-programa com as
diversas unidades hospitalares, acompanhou-se a actividade produzida, analisou-se o desempenho
económico-financeiro e verificou-se a conformidade dos objectivos institucionais e regionais com as
metas assumidas em sede de contrato-programa.
Foram fixados 2 indicadores regionais dirigidos aos tempos de espera máximo superiores a um ano quer
para consulta, quer para cirurgia, que mobilizaram os hospitais para a resolução das situações com mais
tempo de espera, muitas delas associados a co-morbilidades que tardavam a estabilizar, importando
assumir um veredicto quanto à manutenção da indicação cirúrgica.

O quadro seguinte retrata a actividade assistencial da Região Norte em 2010, no que respeita ao SNS e
aos subsistemas públicos (ADSE, SAD e ADM), e a sua evolução face ao período homólogo, e reflecte
ainda o grau de execução da actividade contratada.

PRODUÇÃO HOSPITALAR

Realizado
2009

Realizado
2010

Variação
09/10

Contratualizado
2010

Taxa de
Execução CP
2010

182.998

184.349

0,7%

181.502

101,6%

GDH de Internamento Cirúrgico

67.670

75.382

11,4%

67.093

112,4%

GDH de Internamento Cirúrgico Urgente

35.517

36.326

2,3%

35.019

103,7%

259.356

284.574

9,7%

269.647

105,5%

GDH de Ambulatório Cirúrgico

69.091

81.258

17,6%

78.308

103,8%

% Cirurgia de Ambulatório

50,5%

51,9%

2,8%

Primeiras Consultas

1.039.961

1.103.117

6,1%

1.076.591

102,5%

Consultas Subsequentes

2.699.874

2.762.871

2,3%

2.672.130

103,4%

% Primeiras Consultas

27,9%

28,6%

2,5%

1.775.565

1.710.619

-3,7%

1.706.964

100,2%

295.251

352.730

19,5%

331.803

106,3%

GDH de Internamento
GDH de Internamento Médico

GDH de Ambulatório Médico

Urgências (s/ Int)
Hospital de Dia

A estratégia que a ARS Norte, IP vem assumindo nos últimos anos, assenta essencialmente em três
pilares: incremento do ambulatório, como forma de privilegiar o acesso a esta tipologia de cuidados
diferenciados; diminuição dos atendimentos urgentes, através da maior resposta dos cuidados
primários; e o aumento da cirurgia de ambulatório para valores próximos dos níveis das melhores
práticas internacionais.
Como se constata da análise dos valores observados, as consultas externas crescem 2,3%, destacandose o aumento de 6% ao nível das primeiras consultas. A cirurgia de ambulatório cresce 17,6% e a
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percentagem desta sobre as cirurgias programadas situou-se nos 52%. No que respeita às urgências,
salienta-se um decréscimo dos valores registados em 2009, em alinhamento com a estratégia regional, e
no Hospital de Dia, o n.º de sessões subiu 19,5%.
No âmbito da taxa de execução dos contratos-programa, verifica-se que em todas as linhas do contrato
a produção realizada ultrapassou os valores contratados.
Se estendermos a análise aos últimos cinco anos, verificamos esta evolução mais marcada.

Evolução da Actividade de Ambulatório Hospitalar (2006-2010)

4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2006

2007

Nº Atendimentos Urgência

2008

2009

2010

Nº Consultas Médicas

O rácio consultas/urgências aumenta 36%, passando de um valor de 1,4 em 2006 para 1,9 em 2010. Se
invertermos o rácio urgência/consultas apuramos o valor de 0,5 que era uma das metas fixados no PNS
2004-2010 e que na região norte foi alcançado.
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A percentagem de primeiras consultas tem registado uma evolução crescente e sustentada, sabendo-se
da sua importância como indicador de acessibilidade aos serviços hospitalares.
Durante o ano de 2010 realizaram-se mais de um milhão de primeiras consultas nos hospitais SNS da
região norte.

Pese embora o número de inscritos a aguardar uma primeira consulta hospitalar não tenha sofrido
grandes oscilações, o mesmo já não acontece com o tempo de espera para a consulta, medido através
da mediana para não ser influenciado pelos valores extremos, que registou uma diminuição de 20%,
passando de 101 dias de espera em Janeiro de 2010 para 80 dias de espera em Dezembro de 2010.
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Gradualmente os hospitais vão conseguindo mais percentagens de respostas dentro do tempo máximo
de resposta garantido (120 dias para a prioridade normal).
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Verificamos que 31% dos utentes em lista de espera já ultrapassaram o tempo máximo de resposta
garantido, embora destes 30% já tinham a sua consulta marcada.
A análise por especialidade mostra que há quatro especialidades (cirurgia vascular, gastrenterologia,
cirurgia plástica e medicina interna) com maiores constrangimentos.

.
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Todavia, quando analisamos as medianas dos tempos de espera, apenas as especialidades de Cirurgia
Vascular e Gastrenterologia ultrapassam os 120 dias de espera, havendo 76% das especialidades
médico-cirúrgicas com medianas de tempo de espera inferiores a 90 dias.

SISTEMA DE GESTÃO DE UTENTES INSCRITOS PARA CIRURGIA (SIGIC)
Manteve-se a tendência decrescente da mediana do tempo de espera para cirurgia. No inicio de 2010
cifrava-se em 3,2 meses, baixando no primeiro semestre do ano, para retornar ao mesmo valor no final
do ano, por uma razão bem identificada, que foi a inclusão do Hospital da Prelada no SIGIC (que se
justificava por estar incluído na rede de hospitais do SNS, recebendo referenciações directas para
cirurgia provenientes dos CS).

77

No final de 2010, a maioria dos hospitais já conseguia uma gestão da lista de espera cirurgia adequada,
garantido resposta dentro do TMRG (9 meses para a prioridade normal).

Se centrarmos o foco de análise nas especialidades, verifica-se que as especialidades de ortopedia,
cirurgia plástica e cirurgia geral são aquelas com mais utentes fora do TMRG (consequência também do
input do Hospital da Prelada).
A análise à evolução da dimensão e tempo de espera para cirurgia nos últimos cinco anos, demonstra a
melhoria verificada na acessibilidade ao recurso de cirurgia. Mais que a redução da lista de inscritos
para cirurgia (-19%), a redução da mediana do tempo de espera para mais de metade do valor existente
em 2006 é bem elucidativo do progresso verificado.

78

Neste esforço de redução do tempo de espera de cirurgia contribuíram não só os hospitais públicos
como também hospitais do sector social e privado, que estabeleceram convenções com a ARS do Norte
para este fim. Durante o ano 2010, foram analisados e submetidos a aprovação novas convenções e
actualizadas muitas das existentes.
No quadro abaixo, estão elencadas as unidades hospitalares envolvidas no âmbito do SIGIC.
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URGÊNCIAS
Em 2010 manteve-se a tendência decrescente do número de atendimentos de urgência nos hospitais da
região norte, verificando-se uma redução de 3,8% relativamente a 2009.

Variação Anual do Número de Episódios de Urgência
2009
TOTAL

2.247.987

2010
2.163.295

Variação

-3,8%

A análise do último quinquénio sustenta esta tendência, com uma variação negativa de 12,5%.
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Evolução do Número de Urgências Hospitalares
na Região Norte
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Esta gradual contenção na procura dos serviços de urgência, a que não será alheia a crescente
capacidade do ambulatório hospitalar e dos cuidados de saúde primários, é um bom sinal da
reorganização da procura, embora ainda estejamos longe dos valores alcançados
çados na maioria dos países
europeus.
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Nº Episódios Urgência/1000 hab

660
640
620
600
580
560
540
520
2006

2007

2008

2009

2010

A análise por residência do utente que recorreu em 2010 a um serviço de urgência hospitalar e a sua
su
afectação ao ACES respectivo,, com vários factores a interferirem nessa decisão.

81

82

O Hospital de S.João foi o hospital com mais ocorrências (acima de 250.000) em 2010 a que se seguiu
um grupo de 5 hospitais (CHEDV,CHTS,CHTMAD, CHVNGE e HBraga) com valores próximos dos 200.000
episódios de urgência/ano.

Cerca de 80% dos utentes que recorreram em 2010 a um serviço de urgência, demoraram menos de 4
horas desde a inscrição administrativa até terem alta hospitalar. Este indicador é muito influenciado
pela sazonalidade, já que os meses de inverno, com mais procura destes serviços, são também aqueles
como maior tempo de espera para o atendimento.

5.3- SECTOR SOCIAL E PRIVADO

Atendendo à publicação da nova Lei Orgânica das ARS (DL n.º 222/2007, de 29 de Maio) e à Missão
desta ARSN, I.P., em Novembro de 2007 foi constituída a Equipa de Projecto de Licenciamentos e
Convenções (EPLC) por deliberação do CD exarada na acta n.º 24, da reunião de 29/Nov./2007, e cujas
principais competências atribuídas se consubstanciam em:
 Elaborar e manter actualizadas as bases de dados relativas aos licenciamentos e às convenções
da Região Norte;
 Acompanhar a implementação do Portal de Licenciamento e Convenções da ARS Norte, I.P.;
 Manter actualizadas a base de dados relativas às Comissões de Verificação Técnica;
 Dar apoio logístico às Comissões de Verificação Técnica;
 Instrução de processos de licenciamento nas diversas áreas de saúde;
 Gestão dos contratos de convenções existentes;
 Propor ao Conselho Directivo a emissão de licenças de funcionamento nas diversas áreas de
saúde;
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 Elaborar um dossier, por entidade, a partir dos documentos que existem em duplicado na ARSN
e nas SRS, com vista ao arquivamento digital futuro;
 Preparar a integração dos processos das SRS de Braga, Bragança, Viana do Castelo e Vila Real,
aquando da sua extinção.

Os diversos âmbitos de actuação, ao nível da prestação de cuidados de saúde, integram-se nas seguintes
áreas relativamente aos Licenciamentos e às Convenções:
LICENCIAMENTO

CONVENÇÃO

Análises Clínicas
Anatomia Patológica
Clínicas e consultórios Dentários
Clínicas Médicas
Cardiologia
Imunoalergologia
Pneumologia
Electroencefalografia
Gastrenterologia
Neurofisiologia
Medicina Física e de Reabilitação
Postos de Enfermagem
Unidades que Utilizam Radiações Unidades de Diálise

Análises Clínicas
Anatomia Patológica
Medicina Física e de Reabilitação
Unidades de Diálise
Medicina Nuclear
Radioterapia
Radiodiagnóstico
Cardiologia
Imunoalergologia
Pneumologia
Electroencefalografia
Gastrenterologia
Neurofisiologia
Oxigenoterapia

De acordo com a informação existente nesta EPLC, e em conformidade com as alterações ocorridas2, ao
longo do ano de 2010, a Região Norte possui cerca de 700 Entidades, das quais 571 detêm convenção
com o SNS, e ainda, cerca de 1.400 postos de colheitas das Entidades de Análises Clínicas, sendo:

Áreas
Análises Clínicas

Número de Entidades
Convencionadas
Não Convencionadas
110
26

Total
136

Anatomia Patológica

14

10

24

Medicina Física e de Reabilitação

114

68

182

33

2

35

2

5

7

Unidades de Diálise
Medicina Nuclear
Radioterapia
Radiodiagnóstico
Cardiologia
Otorrinolaringologia

2

2

125

15

140

85

---

85

0

6

---

6

13

---

13

Electroencefalografia

12

---

12

Gastrenterologia

55

---

55

Neurofisiologia

0 (a)

---

0

Oxigenoterapia

3

---

3

571

128

700

Imunoalergologia / Pneumologia

Total
Fonte: EPLC – Dezembro/2010.

(a) As duas Entidades Convencionadas com o Serviço Nacional de Nacional de Saúde, na Região Norte, solicitaram a suspensão da
convenção em 2010, por motivo de ausência de Direcção Técnica e impossibilidade da sua substituição.

2

As Entidades Convencionadas da Região Norte, ao longo do ano de 2010, comunicaram a esta ARS algumas decisões da livre
iniciativa privada, tais como, diversas fusões entre várias sociedades na área das análises clínicas e na área da hemodiálise. Mais
ainda, algumas entidades solicitaram a suspensão do exercício da actividade, pelo que, estas decisões originam uma alteração
permanente da realidade, apesar de não serem de grande amplitude.
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Pese embora o DL n.º 279/2009, de 6 de Outubro, que estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos
a abertura, a modificação e o funcionamento das unidades privadas de serviços de saúde, tenha sido
publicado em 2009, apenas em Maio de 2010 entrou em vigor com a publicação da primeira Portaria.
Assim, no decorrer do ano 2010 a legislação aplicável ao licenciamento do exercício da actividade de
prestação de cuidados de saúde, no âmbito das diversas áreas, foi alterada para as seguintes tipologias:
 Clínicas ou Consultórios Dentários – Portaria n.º 268/2010, de 12 de Maio;
 Centros de Enfermagem (unidades privadas de serviços de saúde onde se exerça a prática de
enfermagem) – Portaria n.º 801/2010, de 23 de Agosto, e a Portaria n.º 1056-A/2010, de 14 de
Outubro (contendo a primeira alteração à Portaria referida anteriormente);
 Unidades Privadas que tenham por objecto a Prestação de Serviços Médicos e de Enfermagem
em Obstetrícia e Neonatologia – Portaria n.º 615/2010, de 3 de Agosto;
 Unidades Privadas de Medicina Física e de Reabilitação – Portaria n.º 1212/2010, de 30 de
Novembro.

O procedimento de licenciamento de todas as tipologias anteriormente mencionadas, com excepção
das Unidades de Obstetrícia e Neonatologia, enquadra-se no regime simplificado. Neste regime, a
licença é requerida pelo interessado através da submissão electrónica de formulário disponível através
do acesso aos sítios da Internet da Entidade Reguladora da Saúde, ou das Administrações Regionais de
Saúde respectivas, no qual aquele se responsabiliza pelo cumprimento integral dos requisitos de
funcionamento definidos nas portarias respectivas. Assim, este procedimento permite que com uma
declaração electrónica validamente submetida a imediata obtenção de licença, sem prejuízo da
subsequente vistoria.
Face ao exposto, até 31/Dez./2010, foram emitidas 80 licenças de funcionamento para o exercício da
actividade de clínicas dentárias e 3 licenças de funcionamento para o exercício da actividade de
medicina física e de reabilitação, através do procedimento simplificado anteriormente descrito.

Relativamente às restantes tipologias, sujeitas a licenciamento, e que ainda não foram objecto de
actualização legislativa, foram emitidas as seguintes autorizações de abertura provisória:

Análises Clínicas

38

Anatomia

Medicina Física e de

Patológica

Reabilitação

1

12

Radiodiagnóstico

Unidades de Diálise

11

8

A generalidade das Autorizações de Abertura Provisória emitidas correspondem a Entidades
Convencionadas que já possuíam processo de licenciamento instruído, mas que procederam a
alterações que originaram a necessidade de nova instrução do processo de licenciamento,
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nomeadamente, a mudança de instalações, a abertura de novos postos de colheitas, alargamentos de
âmbito, e ainda, alterações na titularidade das Entidades.

A Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto — Lei de Bases da Saúde —, estabelece um modelo misto de sistema de
saúde, consagrando a complementaridade e o carácter concorrencial do sector privado e de economia
social na prestação de cuidados de saúde, pelo que, a publicação do DL n.º 97/98, de 18 de Abril, tem
como objectivo regulamentar o regime de celebração das convenções previstas na Lei de Bases da
Saúde, aplicando-se às convenções celebradas entre o Ministério da Saúde ou as ARS e as pessoas

privadas, singulares ou colectivas, que visem a contratação da prestação de cuidados de saúde
destinados aos utentes do SNS.
Nos termos do n.º 1 do art. 4º do citado Decreto – Lei, a contratação dos cuidados de saúde em regime
de convenção inicia-se com a adesão do interessado aos requisitos constantes do clausulado tipo de
cada convenção e com a aceitação do aderente pela ARS e efectiva-se através da escolha do utente do
SNS.
O único clausulado tipo em vigor é o da convenção para a prestação de cuidados de saúde na área da
Hemodiálise.
Face ao exposto, no decorrer de 2010 duas Entidades Privadas prestadoras de cuidados de saúde, na
área de hemodiálise, manifestaram interesse em aderir ao clausulado tipo da convenção e o processo
ainda não se encontra concluído. Adicionalmente, verificou-se uma concentração das Entidades
existentes no mercado através da concretização de uma fusão e de uma transferência de titularidade.
Simultaneamente, a área de Análises Clínicas também foi objecto de várias fusões (5) e ainda uma na
área da Medicina Nuclear.
As restantes solicitações, que se inserem no âmbito das convenções, foram as mudanças de instalações,
as alterações dos directores técnicos e a celebração de convenção por parte das Entidades Privados e do
Sector Social.

6- MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA
Evolução da despesa com MCDT

A evolução da despesa com meios complementares de diagnóstico e terapêutica aumentou no último
ano 5,5%, o que poderá estar relacionado com o número e tipo de exames requisitados, o aumento da
oferta disponível e alterações à tabela de preços MCDT praticada com as entidades Convencionadas.

86

Evolução da despesa com MCDT
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138.910.851

114.903.194

178.029.230

187.804.962

Nota: Só está contabilizada a despesa com origem no CSP (não se inclui os custos com a hemodiálise)

Custos com MCDT por Utilizador e por Consulta

Custos com MCDT por utilizador
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No último ano houve um aumento de 4,50€
4,50€ no custo médio com MCDT por utilizador e de 1€ no custo
médio com MCDT por consulta.
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Custos com MCDT por consulta realizada
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7- MEDICAMENTOS
Evolução da despesa com medicamentos na ARS Norte

Manteve-se
se a tendência de evolução crescente da despesa com medicamentos, cifrando-se
cifrando em 6,7% o
acréscimo em encargos SNS e em 5%, relativamente ao valor PVP, quando comparamos com o ano
anterior.

Ano

Medicamentos Facturados PVP

Medicamentos Facturados SNS

2007

626.556.626

404.631.831

2008

669.203.268

439.797.106

2009

793.075.380

544.679.673

2010

832.524.007

581.322.007
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Evolução da despesa com medicamentos
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Quando procedemos à análise pelo tipo de local de prescrição, verificamos que os CSP são responsáveis
por 64% do valor facturado, enquanto a prescrição oriunda do ambulatório hospitalar originou uma
despesa correspondente a 15% do total facturado.
Não é negligenciável
gligenciável o peso da facturação proveniente
pro
da actividade privada (17 %).

Custos com medicamentos por tipo de local de prescrição em 2010

Tipo de local de prescrição

Medicamentos Facturados PVP

Medicamentos Facturados SNS

CSP

530.161.876

370.755.905

Hospitais

115.369.538

86.198.349

11.350.533

8.412.913

153.890.199

101.111.868

5.748.611

4.416.163

15.982.400

10.414.044

832.503.157

581.309.243

IPSS
Médicos no exercício privado
Medicamentos prescritos em outras ARS
Outros
Total
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Custos SNS com medicamentos facturados em 2010
1%

2%

17%

1%
15%

64%

CSP
Hospitais
IPSS
Médicos no exercício privado
Medicamentos prescritos em outras ARS
Outros

O aumento do encargo para o SNS com medicamentos é parcialmente explicada pelas alterações na taxa
de comparticipação
pação ocorridas durante 201 .
Através do rácio encargo SNS versus facturação PVP determinou-se
determinou se a taxa de comparticipação média
anual verificada na região norte.
Conforme se ilustra abaixo, a comparticipação do Estado em medicamentos tem vindo a aumentar,
resultando daqui um custo proporcional menor para o utente.

Evolução da Taxa de Comparticipação
Ano

Taxa de comparticipação

2007

65%

2008

66%

2009

69%

2010

70%
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Evolução da Taxa de Comparticipação
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O gráfico acima ilustra bem os efeitos práticos da entrada em vigor das alterações legislativas
verificadas sobre esta matéria.

91

Cuidados de Saúde Primários
Evolução da despesa com medicamentos
A evolução com a despesa de medicamentos prescritos nos CSP é similar ao verificado com o total
imputado à ARS do Norte, por força da sua grande representatividade. Assim, a despesa PVP com
medicamentos cresceu 4,2% e os encargos SNS 6,1%.

Evolução da despesa com medicamentos
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200.000.000
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PVP Medicamentos Dispensados

392.859.071

422.418.361

508.911.575

530.161.876

SNS Medicamentos Dispensados

253.665.634

276.712.619

349.413.428

370.755.905

Pese embora este acréscimo da despesa, registou-se uma subida significativa na prescrição e facturação
de medicamentos genéricos, que eventualmente poderia competir com as alterações na taxa de
comparticipação, não fora as alterações legislativas incidirem também nos medicamentos genéricos.

Percentagem de Genéricos Facturados

Genéricos
Ano

Não Genéricos

2007

PVP
Medicamentos
Dispensados
81.568.671

SNS
Medicamentos
Dispensados
52.746.353

PVP
Medicamentos
Dispensados
311.290.401

2008

90.896.963

59.137.091

2009

110.974.344

2010

143.337.978

Percentagem de Genéricos

200.919.280

PVP
Medicamentos
Dispensados
20,8%

331.521.398

217.575.528

21,5%

21,4%

82.693.303

397.937.231

266.720.124

21,8%

23,7%

114.328.299

386.823.898

256.427.606

27,0%

30,8%

SNS Medicamentos
Dispensados

SNS Medicamentos
Dispensados
20,8%
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Percentagem de Genéricos
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PVP (MEDIC) (Dispensados)

20,8%

21,5%

21,8%

27,0%

SNS Medicam Dispensados

20,8%

21,4%

23,7%

30,8%

Verificou-se um crescimento acentuado do peso da facturação com medicamentos genéricos nos
últimos 4 anos, passando de 21% para 31% no volume de encargos para o SNS.

Custos com Medicamentos por Utilizador e por Consulta
Os custos por utilizador aumentaram em proporção semelhante ao verificado nos custos totais, já que
as alterações no número de utilizadores não foram muito significativas (diminuição de 1,4% no último
ano).

Custos com medicamentos por utilizador
250
200
150
100
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0
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2010

PVP por utilizador

145,5

153,3

181,0

191,3

SNS por utilizador

93,9

100,4

124,3

133,8
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O mesmo cenário ocorre quando o denominador é as consultas realizadas.
O encargo para o SNS com medicamentos em 2010 na ARS do norte foi de 28€
28€ por consulta.

Custos com medicamentos por consulta realizada
45
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PVP por consulta

31,3

32,4

37,7

40,1

SNS por consulta

20,2

21,2

25,9

28,0

Percentagem de Medicamentos Adquiridos
A

Ano

Medicamentos
Prescritos SNS

Medicamentos
Facturados SNS

Percentagem de
medicamentos adquiridos

2007

377.841.643

253.665.634

67,1%

2008

434.358.537

276.712.619

63,7%

2009

469.026.929

349.413.428

74,5%

2010

430.664.785

370.755.905

86,1%

Um indicador interessante e poucas vezes mencionado é a percentagem de medicamentos prescritos
que foram aviados nas farmácias de oficina. Verificou-se
Verificou se um crescimento acentuado a que
provavelmente não será alheio o aumento concomitante da taxa de comparticipação.
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8- GABINETE DO CIDADÃO
Na sede da ARS Norte funciona o Gabinete do Cidadão, que tem por atribuições receber todas as
exposições de cidadãos – sugestões, elogios, reclamações e pedidos de informação – relativamente ao
funcionamento dos serviços de saúde, qualquer que seja a via de entrada: carta, ee-mail/internet, Livro
de Reclamações, telefone ou presencialmente.

Correspondendo às disposições em vigor no Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações SIMSIM
Cidadão, o Gabinete do Cidadão encaminha para as instituições visadas as exposições que lhes dizem
respeito e regista, trata e responde a todas as exposições do âmbito da sua competência,
nomeadamente aquelas que:
 Visam directamente serviços da ARS Norte;
 Traduzem contestações de respostas dadas em 1ª instância pelas Instituições visadas;
 Reclamam devido a ausência de resposta das entidades visadas;
 Visam Dirigentes de Topo e Profissionais dos Gabinetes do Cidadão locais;
loca
 Reclamam de Unidades de Cuidados Continuados do sector privado ou social.

No Gabinete do Cidadão são também recebidas todas as reclamações relativas a estabelecimentos de
saúde do sector privado e social, as quais são reencaminhadas à Entidade Reguladora
Regulad
da Saúde, bem
como à Equipa de Projecto de Licenciamentos e Convenções desta ARS, sempre que abordam matérias
referentes aos respectivos licenciamentos e/ou convenções.
Acumulando as funções de Observatório Regional do Sistema SIM-Cidadão
SIM
, o Gabinete do
d Cidadão
monitoriza, aleatoriamente ou mediante critérios pré-determinados,
pré determinados, as exposições registadas no
suporte informático do SIM-Cidadão.
Cidadão.
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Dos resultados obtidos são elaborados relatórios de monitorização, os quais são enviados aos Gabinetes
do Cidadão, para reflexão e introdução de melhorias na forma como as reclamações são tratadas e
respondidas.

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

A - Apoio aos Gabinetes do Cidadão dos ACES, ULS, Centros Hospitalares/Hospitais e IPO:
O ano 2010 foi o quarto ano de implementação nacional do Sistema de Gestão de Sugestões e
Reclamações (SGSR)/SIM-Cidadão em todas as instituições de saúde, traduzindo-se num forte

incremento de apoio técnico prestado aos Gabinetes do Cidadão locais, bem como de solicitações da
Tutela em relação ao desenvolvimento, monitorização e coordenação regional do Sistema.
Este ano coincidiu também com a primeira grande reestruturação do Sistema, o que levou à suspensão
do mesmo no período compreendido entre 13/11/2009 e 8/3/2010, obrigando ao tratamento manual
das exposições e posterior registo no SGSR. Este esforço adicional de trabalho não foi possível de
realizar em todas as Instituições de Saúde integradas nesta ARS, devido à escassez de Recursos
Humanos.
Paralelamente, foram difundidas junto dos Gabinetes do Cidadão locais inúmeras normas e validações
técnicas relativas à gestão de exposições dos cidadãos (procedimentos, circuitos, legislação, tratamento
de conteúdos, etc.), bem como foram respondidas todas as dúvidas e pedidos de apoio, o que se
materializou em largas centenas de contactos telefónicos e por via electrónica.
B – Atendimento presencial e telefónico de utentes e respectivo encaminhamento:
O atendimento telefónico não foi contabilizado, dado o seu elevado volume.
Quanto ao atendimento presencial, foram atendidos 141 utentes entre 26/1 e 31/12/2010.
C - Participação em reuniões do Observatório Nacional do Sistema SIM-Cidadão.
D - Participação no grupo de trabalho nomeado pelo Sr. Director-Geral da Saúde para apresentar
proposta de revisão legislativa do Sistema SIM-Cidadão, nomeadamente os Despachos nº 26/86 de 30/6
e nº 5081/2005 de 14/2.
E - Participação no grupo de trabalho responsável pela revisão da Circular Normativa nº 12/2000, que
deu origem à Circular Normativa nº 1/2010 (transporte de utentes /doentes no acesso aos cuidados de
saúde).
F - Apresentação da proposta de Circular Normativa nº 2/2010 (exclusão de utentes da lista de Médico
de Família).
G - Visita a Gabinetes do Cidadão para acompanhamento das suas actividades.
H - Monitorização do registo e tratamento dado às exposições, em parceria com a Coordenação
Nacional do Sistema SIM-Cidadão.

96

De seguida apresenta-se um resumo dos indicadores regionais relativos aos serviços sob a tutela da ARS
Norte.
1.

Gabinete do Cidadão (ARS Norte - Sede)

A – Tipologia:

Reclamações
Pedidos de informação
Elogios
Sugestões
Outros
Total

Nº
794
176
13
3
38
1024

Média do tempo de resposta das exposições tratadas pelo GC da ARS Norte: 19,4 dias
Mediana do tempo de resposta das exposições tratadas pelo GC da ARS Norte: 5 dias

B – Assuntos:

Assuntos para conhecimento do GC e arquivo
Reclamações/Elogios visando Unidades prestadoras de Cuidados Continuados Integrados
Contestações a respostas dadas a reclamações por Centros de Saúde e Hospitais
(segundas reclamações)
Ofícios de ACES relativos a exclusões da lista de Médicos de Família
Pedidos de Informação de utentes (por escrito)
Reclamações relativas a Unidades Privadas de Saúde
Reencaminhamento de Reclamações/Sugestões/Elogios para Centros de
Saúde/Hospitais/Outros
Contestações a respostas dadas pela ARS (terceiras reclamações)
Reclamações visando Dirigentes/GC (tratadas pela ARS)
Elogio à actuação do GC da ARS Norte
Reclamações relativas à consulta do viajante (Unidade de Saúde dos Guindais e Hospital
Joaquim Urbano)
Reclamações anuladas (enganos)
Reclamações, cujos exponentes desistiram
Pedidos de informação estatística
Participações policiais
Outros assuntos de carácter geral
Total

Nº
59
34

208
10
110
114
419
17
3
1
6
6
1
3
3
30
1024
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2.

ACES (excepto os que estão integrados em ULS)

Nº total de reclamações recebidas em 2010: 5498
Mediana do tempo de resposta das exposições tratadas pelos GC dos ACES: 25,2 dias *
Média do tempo de resposta das exposições tratadas pelos GC dos ACES: 42,8 dias *
* Dados fornecidos pela Coordenação Nacional do Sistema SIM-Cidadão, relativamente às reclamações registadas no SGSR no
período em referência. Estes dados não incluem o ACES Terras de Basto.

A - Assuntos visados nas reclamações:

Leis/Regras/Normas
Procedimentos
Sistemas de Informação
Tempo de Espera para Cuidados de Saúde
Doentes sem Cuidados
Cuidados Desadequados
Atendimento
Instalações / Equipamentos
Cuidados Hoteleiros

Nº
382
713
292
1262
1859
409
755
223
15

B - Serviços visados nas reclamações:

Dirigentes
Unidades de Saúde Familiar (USF)
Consultas Médicas
SU/AC/SAP/SACU/CATUS/SASU
Internamento
Outras áreas ou serviços

Nº
424
917
2485
783
0
1490

C - Grupos profissionais visados nas reclamações:

Dirigentes
Médicos
Enfermeiros
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outro Pessoal

Nº
995
2850
547
1142
21
150

D - Elogios por grupo profissional:

Dirigentes

Nº
21
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Médicos
Enfermeiros
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Outro Pessoal

44
36
47
3
15

Fonte de todos os quadros: resposta ao questionário IGAS – reclamações 2010 / nota: os totais apresentados nos
quadros são superiores ao volume de reclamações recebidas pelos ACES, uma vez que uma mesma reclamação
pode abordar mais do que um assunto e visar mais do que um grupo profissional
GANHOS

Os Gabinetes do Cidadão desempenham um valioso papel na mudança positiva que gradualmente vai
acontecendo no modo como as exposições dos utentes são encaradas e tratadas.
Nesse sentido, prestam um elevado contributo para a legitimação dos direitos de cidadania na saúde,
traduzindo o impacto das exposições dos utentes em compromissos institucionais de melhoria de
qualidade dos serviços de saúde.
Podemos identificar os seguintes, entre os principais ganhos reportados pelos Gabinetes do cidadão dos
ACES em 2010:


Avaliação da satisfação dos utentes, mediante a aplicação de inquéritos por questionário
regulares;



Reorganização do sistema de marcação de consultas, de modo a diminuir tempos de espera;



Adaptação do horário de funcionamento dos serviços às necessidades dos utentes;



Realização de acções de formação relacionadas com atendimento ao público e gestão de
conflitos;



Atribuição de Médico de Família a agregados familiares que estavam em situações de
particular vulnerabilidade de saúde;



Alteração de barreiras arquitectónicas e melhoria das instalações e equipamentos;



Melhoria do sistema de informação aos utentes;



Facilitação da marcação de consultas, através do sistema e-Agenda ou por via telefónica.

O Gabinete do Cidadão da sede da ARS Norte continuará, como até aqui, a fazer o acompanhamento e
monitorização das exposições dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, bem como das decisões a elas
respeitantes, produzindo indicadores que permitam avaliar a qualidade dos serviços prestados ao
utente pelos serviços de saúde, designadamente o grau de satisfação e participação dos cidadãos.
Por outro lado, estaremos cada vez mais atentos à implementação concreta de medidas/melhorias
referidas pelos serviços e que têm por base a avaliação que os Dirigentes fazem das exposições dos
utentes.
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9- SERVIÇOS DE SUPORTE
9.1- INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Inventariação e análise dos empreendimentos inclusos na proposta de orçamento para 2010.

Investimentos PIDDAC / QREN
Centro de Saúde de Baião

Centro de Saúde da Maia
Centro de Saúde de Paranhos
Extensão de Saúde da Madalena

Extensão de Saúde de São Martinho do Campo
Extensão de Saúde Caldas da Saúde (Areias)
Extensão de Saúde de Vilar de Andorinho

SUB Moimenta da Beira

Extensão de saúde de S. Santiago do Bougado
Extensão de Saúde São Campo

Ext. S. Baguim do Monte
Centro de Saúde de Braga I
Centro de Saúde de Braga III
Extensão de Saúde Terras de Bouro
Extensãode saúde de São Martim
Extensão Macieira Rates / P.Furada
Extensão de Saúde de Celeiros
Extensão Saúde de Aborim
C. S. Sequeiros-Cabreiros / Braga II

Está em fase de conclusão a obra de construção de raiz através
de contrato programa celebrado entre esta ARS e a Câmara
Municipal de Baião, faltando apenas a aquisição de
equipamentos e ligações de infra-estruturas.
Está a ser cumprido o Acordo de Colaboração entre esta ARS e a
Câmara Municipal da Maia relativo a aquisição de imóvel.
C.S. Vale Formoso – Obra de ampliação e remodelação em
curso.
Foi lançado o concurso público de empreitada não tendo sido
adjudicada a obra devido ao despacho do Gabinete do Ministro
de Estado e Finanças.
Obra em curso através de contrato programada celebrado entre
esta ARS e Câmara Municipal de Santo Tirso.
Obra em curso através de contrato programada celebrado entre
esta ARS e Câmara Municipal de Santo Tirso.
Elaborado o projecto de execução, não tendo sido lançado
concurso público de empreitada devido às cativações adicionais
durante o ano de 2010 e ao despacho do Gabinete do Ministro
de Estado e Finanças.
Concluídas as estruturas não foi possível lançar o concurso
público de construção devido ao despacho do Gabinete do
Ministro de Estado e Finanças.
Não foi possível lançar o concurso de empreitada pelo facto da
formalização do terreno com a CM da Trofa não estar concluída.
Acordo de cedência de superfície com a JF do Campo não tendo
sido lançado concurso de projecto pelo facto da reintegração de
saldos não ter sido autorizada atempadamente pelo Governo.
Foi celebrado contrato programa e acordo de cedência de
direito de superfície com a CM Gondomar em 10-8-2010.
O adjudicatário faliu pelo que a obra não foi concluída.
A obra decorre a um ritmo lento e o adjudicatário está com um
pedido de insolvência.
Projecto de execução concluído.
Projecto de execução concluído.
Obra a decorrer prevê-se a sua conclusão no 1.º semestre de
2011.
Obra a decorrer prevê-se a sua conclusão no 1.º semestre de
2011.
Unidade de Saúde concluída e já a funcionar.
Projecto de execução concluído.

Existiam outros projectos em PIDDAC mas por vários motivos, por vezes alheios a este Departamento,
nomeadamente formalização dos terrenos com as respectivas Câmaras Municipais (C.S. Carvalhos,
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C.S. Campanhã, Ext. S. Alfena, CS Vila Real III), parecer desfavorável da Câmara Municipal do Porto
relativa à remodelação do C. S. da Batalha, não tiveram qualquer desenvolvimentos no ano de 2010.

Investimentos SNS

Foram realizados vários investimentos com obras de remodelação e conservação para a instalação de
novas Unidades de Saúde Familiares:

USF Abel Salazar (CENTRO DE SAÚDE Soares dos REIS): € 280.236
USF Anta: € 51.219
USF Arco Prado (CENTRO DE SAÚDE Oliveira do Douro): € 290.461
USF Bom Porto (US Aníbal Cunha): € 186.656
USF Brás-Oleiro (faltando pequenos complementos de obra e aquisição de equipamentos): € 696.169
USF Calambriga (CENTRO DE SAÚDE Vale de Cambra): € 173.826
USF Caxinas: € 270.181
USF Corino de Andrade (CENTRO DE SAÚDE Póvoa do Varzim): € 155.210
USF Ermesinde: €257.958
USF Garcia da Horta (CENTRO DE SAÚDE Foz do Douro): € 603.147
USF Hygeia (US da Lixa): € 150.303
USF La Salette (Novo CENTRO DE SAÚDE Oliveira de Azeméis): Custos no novo CENTRO DE SAÚDE Oliveira Azeméis
USF Modivas (faltando a sinalética e pequenos complementos de obra): € 594.479
USF Nordeste: € 229.958
USF Pescadores (faltando a sinalética e pequenos complementos de obra): € 818.799
USF Porto Douro (US Lordelo do Ouro): € 100.514
USF Salus Caima (CENTRO DE SAÚDE Vale de Cambra): € 162.575
USF Salvador de Lordelo (US Lordelo): € 90.688
USF Salvador Machado (Novo CENTRO DE SAÚDE Oliveira Azeméis): Custos no novo CENTRO DE SAÚDE Oliveira de
Azeméis
USF S. Felix da Marinha: € 977.134 (Obra em 2009/2010)
USF S. Gonçalo de Amarante: € 190.524
USF S.Pedro da Cova: € 728.912
USF Tempo de Cuidar (novo CENTRO DE SAÚDE Rebordosa): € 71.844
USF Terras de Ferreira (CENTRO DE SAÚDE Paços de Ferreira): € 361.766
USF Trofa: € 88.897
USF Uma Ponte para a Saúde: € 16.771
USF Veiga do Leça: € 197.049
USF Barcelos Saúde: € 142.599
USF Esposende: € 54.450
USF Maxi Saúde
USF Ribeirão: €162.735
USF Serzedelo
USF Terras do Lanhoso: € 95.595
USF Via Todos: € 5.698
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Foram ainda realizadas obras de remodelação e conservação nas Unidades de Saúde:

Centro de Saúde Castelo de Paiva
Centro de Saúde Celorico de Bastos
Unidade de Saúde Chave
Centro de Saúde Livração
Centro de Saúde Lousada
Centro de Saúde Moimenta da Beira
Centro de Saúde S.João da Pesqueira
Centro de Saúde Vale de Cambra
Centro de Saúde Vale Formoso (Transferência de instalação da US e arranjos exteriores)
Centro de Saúde Valongo (obras para acreditação da USF)
Extensão de Saúde de S. Várzea (conclusão da remodelação dum edifício para a sua instalação)
SASU Ermesinde
Centro de Saúde Chaves II (remodelação)
Centro de Saúde Peso da Régua
Centro de Saúde Ribeira de Pena
Unidade de Saúde Adaúfe

ACES Amarante (adaptação)
ACES Lamego (adaptação)
Armazéns da Maia (adaptação de espaços)
Armazéns de Vila Real (adaptação de espaços)
UCSP da Maia
UCSP de Paredes

Algumas Unidades de Saúde também foram dotadas de climatização, nomeadamente:
U.S.
Amorim

U.S.
Anta

U.S.
Crestuma

C.S. Couto
Cucujães

U.S. Sem
Fronteiras

U.S.
Souto

U.S.
Sudoeste

C.S. Santo
Tirso

U.S. Vila das
Aves

Projectos de Racionalização Energética.

Foram concluídas as obras de racionalização energética dos C.S. de Montalegre e C.S. Vila Pouca de
Aguiar após realizadas as auditorias energéticas às mesmas Unidades de Saúde e lançamento dos
respectivos concursos de empreitada.
Foram concluídas auditorias energéticas aos CS Amarante, CS Valongo, CS Vizela, CS Fafe, CS Alfandega
da Fé, CS Mogadouro e CS Vila Real I, faltando apenas ao CS de Carandá.

Projectos Plurianuais no SNS

Foram terminadas em 2010 as remodelações das instalações para a USF S. Pedro da Cova, C.S. Espinho,
C.S. Oliveira de Azeméis, USF dos Pescadores, USF de Modivas e relativamente às Unidades de Saúde do
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C.S. Santa Maria da Feira foram concluídos os projectos de execução de cinco Unidades e embora
tivesse sido celebrado contrato programa com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira para a
construção de duas destas Unidades (US de Argoncilhe e Milheirós de Poiares) o início das obras de
construção não se realizaram por situações externas.

Conservação e recuperação de edifícios – SNS

De facto este Departamento efectuou centenas de intervenções nos edifícios afectas a esta ARS durante
o ano de 2010.
Realça-se algumas intervenções em Unidades de Saúde:


Unidade de Saúde Campo



Unidade de Saúde Silvalde



Unidade de Saúde de Sernancelhe



Centro de Saúde de Lamego (projecto para remodelação)



Centro de Saúde de Campanhã/S. Roque (projecto para remodelação)



Centro de Saúde Valpaços



Centro de Saúde Cabeceiras de Bastos



Centro de Saúde Guimarães



Centro de Saúde Póvoa do Lanhoso



Unidade de Saúde de Fão



Unidade de Saúde de Urgeses

Cuidados Hospitalares

Acompanhou-se a execução da obra de construção do Novo Hospital de Braga, no âmbito da PPP estabelecida.
Concluiu-se a participação na Comissão de Acompanhamento que supervisionou a preparação do procedimento de
concessão relativo à construção do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, em regime de parceria público
privada, com a elaboração do respectivo relatório final.
Realizou-se o procedimento relativo ao concurso limitado por prévia qualificação para elaboração do projecto do
novo Hospital de Fafe, II fase.
Realizou-se o procedimento relativo ao concurso limitado por prévia qualificação para elaboração do projecto do
novo Hospital de Barcelos, II fase.
Acompanhou-se a execução da obra do novo Hospital de Lamego.
Acompanhou se a adjudicação e o início de execução da obra do CMIN.
Acompanhou-se a execução da obra do Novo Hospital de Amarante.
Empreitada de construção do Centro de Reabilitação do Norte a decorrer e acompanhou-se a execução da mesma.
Emitir pareceres acerca dos instrumentos de gestão urbanística (PDM, PU e PP) de municípios que contêm unidades
hospitalares.
Colaborou-se no lançamento do concurso público da empreitada de remodelação e ampliação do Centro de
Histocompatibilidade do Norte.
Acompanhou a execução da obra de instalação de uma Unidade de Cuidados Continuados no Centro de Saúde de
Vale de Cambra.
Colaborou-se com a ECR nas avaliações de Unidades de Cuidados Continuados.
Participou-se nas Comissões de Apreciação e de Avaliação Técnica das candidaturas apresentadas aos I e II
Programas Modelar, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
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Contratos de Assistência Técnica

Foram realizadas manutenções para assegurar o cumprimento das obrigações resultantes de contratos
de assistência técnica relativamente a equipamentos, e das garantias em vigor, nas seguintes áreas:
AVAC, ar condicionado, elevadores e outros equipamentos electromecânicos, instalações eléctricas e de
informática, equipamentos de segurança e equipamentos de telecomunicações.

Análise da utilização do parque automóvel

O parque automóvel ao serviço da ARS do Norte é constituído por um total de 338 viaturas, das quais 49
estão afectas aos serviços centrais e 289 (85,5%) são utilizadas pelos ACeS.
Um estudo realizado pela ARSN mostrou que:
- Cerca de 52% das viaturas têm menos de 5 anos de idade.
- A necessidade de utilização das viaturas de serviço para a realização de domicílios - médicos ou de
enfermagem – é uma realidade que assume uma dimensão cada vez mais relevante, na medida em que
é notório o aumento do número deste tipo de consultas nos últimos anos, fruto da reforma em curso.
- Verifica-se uma grande resistência por parte de alguns profissionais de saúde, nomeadamente de
enfermagem, que não aceitam conduzir as viaturas de serviço para se deslocarem no exercício da sua
actividade.
- O estudo revela também que a forma de gestão da frota automóvel é passível de ser optimizada,

apontando soluções possíveis para a sua concretização.

9.2- RECURSOS HUMANOS
Os Recursos Humanos da Administração Regional de Saúde do Norte, IP (ARSN) constituem o maior
activo da instituição e a força estratégica para uma mudança efectiva na prestação de cuidados de
saúde.
A reorganização da ARSN e a reforma dos Cuidados de Saúde Primários, nomeadamente pela extinção
das Sub-Regiões de Saúde (existentes no Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Bragança e ainda
parte de Viseu, Aveiro e Guarda e que possuíam funções de gestão intermédia) e pela criação dos
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), alterou de forma profunda o modelo de organização, que
ainda se encontra numa fase de consolidação de alguns processos.
A Visão da constituição de ACeS fortes, com autonomia e responsabilidade, focalizados na prestação de
cuidados de saúde, bem como uma centralização de processos de back-office, que consigam trazer
simplificação dos procedimentos, consolidação da informação, gestão profissional e redução de custos,
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associada a uma cultura de exigência e rigor, são alguns dos principais objectivos que se pretendem
atingir.
Quando se analisa a evolução dos Colaboradores da ARSN no período de 2005-2011, é desde já possível
identificar alterações significativas, que estão alinhadas com a estratégia definida:

1.

No âmbito da Prestação de Cuidados (CSP)

a.

b.

Redução de recursos em termos de:
i. Assistentes Operacionais (-17%)
ii. Dirigentes (-77%)
Aumento de recursos em termos de:
i. Médicos (+9%), sendo que neste grupo estão incluídos os Internos
Complementares
ii. Enfermeiros (+22%)
iii. Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (+14%), sendo que neste grupo se
registou nomeadamente uma diminuição de Técnicos de Análises Clínicas e
Saúde Pública (-44%) e um aumento de Fisioterapeutas (+308%), Técnicos de
Radiologia (+25%) e Terapeutas Ocupacionais (+50%), bem como o
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aparecimento de novas profissões que não existiam em 2005
(Cardiopneumologia, Podologia, Terapia da Fala)
iv. Técnicos Superiores de Saúde (+208%), nomeadamente Nutricionistas
(+150%) e Psicólogos (+314%)
v. Técnicos Superiores (+60%), sendo que neste grupo se registou um aumento
significativo de Assistentes Sociais
vi. Assistentes Técnicos (+3%).
Registou-se um aumento global de 7% dos efectivos (passando de 8.174 para 8.777
elementos), com uma aposta nos Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
e Técnicos Superiores de Saúde, bem como uma redução de Assistentes Operacionais e
Dirigentes – nova filosofia dos ACeS, com um crescimento dos profissionais dedicados à

prestação directa de cuidados de saúde e uma redução nos elementos das áreas de apoio.

2.

No âmbito dos Serviços Centrais (SC)
TOTAL
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Variação
2005 - 2010

Assistente Operacional

137

130

116

113

87

71

-48%

Assistente Técnico

495

470

424

407

306

254

-49%

Dirigente

40

40

32

37

13

11

-73%

Enfermagem

19

18

15

14

7

11

-42%

Informatica

39

40

38

38

33

38

-3%

Medico

22

18

21

21

14

11

-50%

8

8

7

7

6

1

-88%

17

17

14

13

9

5

-71%

Técnico Superior

160

174

172

150

149

156

-3%

TOTAL

937

915

839

800

624

558

-40%

Téc. Diag. Terapêutica
Técnico Sup. Saude

Neste sentido, registou-se uma redução global de 40% dos efectivos (passando de 937 para 558
elementos), com uma diminuição em todos os grupos profissionais – nova filosofia dos Serviços
Centrais, com uma redução franca de efectivos.
Os elementos que estão adstritos aos ‘Serviços Centrais’ estão localizados fisicamente em várias
estruturas, localizadas no Porto, Braga, Vila Real e Bragança. Exercem funções gerais de gestão dos
serviços de apoio transversal, sob direcção directa dos Departamentos / Serviços / Unidades da sede da
ARSN.
De salientar que com a constituição da Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE, que deverá acontecer
até ao final do primeiro semestre de 2011, o número de elementos que se encontram fisicamente
localizados no Distrito de Bragança, mas afectos a funções dos Serviços Centrais (58 elementos), serão
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transferidos para esta nova entidade, pelo que os SC-ARSN ficarão apenas com 464 elementos (ou seja,
menos de 50% dos elementos que possuía em Abril de 2005).

3.

No total dos efectivos

a.

Os 9.335 recursos, afectos directamente à ARSN¸ transformam esta instituição num
dos maiores empregadores da região (os valores não incluem os profissionais dos
hospitais, unidades locais de saúde ou unidades de cuidados continuados; não inclui
elementos que trabalham na ARSN mas são de empresas de prestações de serviços;
não inclui profissionais abrangidos pelos Programas de Inserção-Emprego (POC’s));

b.

A formação dos seus Colaboradores, com cerca de 63% de Licenciados, Mestres ou
Doutores, coloca-a como uma entidade de elevado nível de diferenciação;

c.

Verifica-se no consolidado as tendências das duas áreas (CSP e SC), ou seja, uma
redução de Assistentes Operacionais, Assistentes Técnicos e Dirigentes, e um
crescimento de Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e
Técnicos Superiores – uma focalização na prestação directa de cuidados de saúde e
uma redução nas áreas de apoio.

4.

Aposentações

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Assistente Operacional

45

68

37

37

66

48

301

Assistente Técnico

43

128

80

75

109

98

533

1

3

1

3

8

48

45

43

310

3

7

Dirigente
Enfermagem

67

64

Informática

1

1

2

43

107

Medico

20

29

25

25

50

2

1

6

9

15

3

5

2

61

210

Outro Pessoal

1

Téc. Diag Terapêutica

8

Técnico Sup. Saude

1

Técnico Superior

2

3

6

6

6

11

34

188

305

210

206

291

273

1473

TOTAL

11

4
6

55
11

Do mapa geral das aposentações verifica-se, percentualmente e relativamente aos profissionais
existentes, um valor elevado nos grupos dos ‘Assistentes Operacionais’ e ‘Assistentes Técnicos’ (em
ambos os casos, em geral, constituindo os elementos com menor formação em termos de ensino e com
maiores dificuldades de adaptação a novas funções), o que é expectável em função da idade média
destes profissionais e que se deverá manter nos próximos anos.
Este facto será aproveitado pela ARSN, promovendo desta forma o alinhamento dos recursos com as
funções e as diferenciações necessárias para a nova filosofia da instituição, promovendo uma estrutura
moderna capaz de responder às novas exigências.

9.3- GABINETE DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
Centro de Formação
Formação Interna

O Plano de Formação de 2010 desenvolvido pela ARS Norte, I.P. integrou uma oferta diversificada de
cursos de formação contínua para os profissionais da saúde, desta Região, tendo contribuído para a
valorização de competências dos seus recursos humanos.
Incorporou objectivos que visam o processo de mudança estrutural, organizacional e gestionária, em
curso no sector da saúde e decorrente da política definida pela tutela da Saúde e da Reforma do Estado
e da Administração Pública. Teve em atenção garantir a sua coerência com os grandes objectivos
estratégicos inerentes às alterações estruturais de organização dos Serviços de Saúde, implementadas
pela nova legislação em vigor.

Considerando as restrições da dotação financeira do POPH/2010, prevista para as áreas de intervenção Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Central e dos Profissionais da Saúde, tornou-se
necessária a definição de prioridades formativas de acordo com as orientações provenientes de actores
estratégicos do sector, bem como das actuais reformas centrais em curso no âmbito do Ministério da
Saúde. Neste sentido todo o esforço formativo do Gabinete enquadrou-se numa estratégia de
desenvolvimento de apoio à gestão de processos de reforma, modernização e qualificação dos serviços
de saúde, tendo envolvido as seguintes áreas temáticas:
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Cuidados de Saúde Primários
Formação para os membros dos conselhos clínicos dos agrupamentos de centros de saúde (ACES);
Formação dirigida aos profissionais dos CSP – assistentes operacionais e assistentes técnicos, com
envolvimento das ARS.
Formação destinada aos coordenadores e outros profissionais das Unidades de Saúde Pública dos ACES,
de apoio às novas estruturas organizativas criadas no âmbito dos CSP, naquele domínio de intervenção.

Cuidados Continuados Integrados - formação integrada nas áreas seguidamente indicadas e dirigida a
profissionais que integrem ou estejam directamente articulados com a RNCCI:
 Saúde Mental (Referenciais da Coordenação Nacional para a Saúde Mental)
 Formação incluída na Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde
 As acções tendentes à concretização das metas e objectivos dos programas nacionais, em
especial os seguintes:
 Prevenção e Controlo da Diabetes
 Prevenção e Controlo das Infecções
 Prevenção da Infecção VIH/SIDA e outras Doenças de Transmissão Sexual
 Luta Contra a Tuberculose
 Vacinação - Formação na área do Cancro do Colo do Útero
 Saúde Reprodutiva, em particular quanto à procriação medicamente assistida e interrupção
voluntária da gravidez.

Indicadores de execução do Plano de formação:
Nº de acções realizadas *

195

Nº total de acções previstas

149

130,9%

Nº total de formandos

3.853

Nº de formandos previstos

2.934

131,3%

Custos efectivos da formação

399.739,05 €

Custos estimados da formação

427.561,33 €

93,5%

* acções de formação entendidas como prioritárias (financiadas e não financiadas).
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POPH - Financiamento FSE
2010

Qualificação de Profissionais Adm. Central

Qualificação de Profissionais de Saúde

64.829,84 €

322.666,60 €

Os profissionais da ARS Norte abrangidos pelo Plano de Formação de 2010, pertencem na sua maioria
aos grupos Profissionais Médico e Enfermagem.

Outros

Técnico Superior

TDT

Enfermeiros

Médicos

Dirigentes

Assistentes Operacionais
Série1

Assistentes Técnicos

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

A Gestão das acções de Formação Internas implicou:

Organização das acções de Formação: Contactos com os proponentes e formadores, internos ou
externos, divulgação (ACES, USF, ULS, Misericórdias e outras entidades de acordo com os destinatáriosalvo), preparação logística;
 Organização do Dossier Pedagógico de cada acção de formação: boletins de inscrição, fichas
dos formadores e contratos de prestação de serviços de formação, lista de participantes,
registos de presenças, registos de sumários, registos de avaliação do formador e dos
formandos, síntese de avaliação dos formandos, certificação, documentação bibliográfica;
 Organização do Dossier Formativo/Financeiro: Mapa de custos elegíveis, encargos com
formandos, cálculo dos pagamentos de honorários, documentos de despesa, confirmação
situação fiscal, autorização dos pagamentos pelo CD, pagamentos (Contabilidade/Tesouraria);
 Tratamento e inserção de dados dos formandos/acção na plataforma informática WinSiga;
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2. Formação Externa:
 Tratamento processual de acções de Formação em Serviço e Comissões Gratuitas de Serviço no
País e no Estrangeiro;
 Tratamento de processos de pedidos de Equiparação a Bolseiro;

3. Outras Actividades inerentes ao Centro de Formação

Envio do Pedido de Saldo Final das candidaturas referentes ao Plano de Formação de 2009, para o
POPH;
Elaboração do Pedido de Alteração à Candidatura de 2010 ao POPH, sempre com autorização do CD ou
mesmo determinadas por este;
Diagnóstico de Necessidades de Formação para preparação do Plano Formativo para 2011
Estágios Académicos (Licenciatura, Mestrado):
 Acompanhamento de estudantes em Estágios Curriculares e/ou Profissionais;
 Tratamento e acompanhamento dos processos de estágios,
 Integração e acompanhamento de estagiários no GdGC.
Elaboração do Balanço Social, do Relatório de Actividades da Formação.
Tratamento de processos relativos à atribuição de Incentivos Institucionais.
Imagem e Comunicação do Gabinete:
 Reestruturação do Portal e, evolução da Página do Centro de Formação;
 Desenvolvimentos de novos elementos de comunicação como brochuras e panfletos alusivos à
missão do GdGC, para além da criação do espaço de newsletter, veículo de informação online;

Centro de Recursos do Conhecimento

Uma das principais missões do GC/CRC passa pela disponibilização de informação. A tabela abaixo
apresenta os pedidos de informação efectuados durante o ano de 2010 a este serviço, quer por
profissionais da ARS Norte, quer por profissionais externos e também por instituições congéneres ao
GC/CRC.

Pedidos de informação via página
Web
Tipologia

Artigos científicos
Brochuras, panfletos e outros
Legislação

Profissionais da ARS
Norte

Profissionais externos

Instituições congéneres

200
20
30

20
5
0

15
0
10
Total 300
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A tipologia dos pedidos de informação, bem como a utilização das instalações do GC/CRC durante o ano
de 2010 foi a seguinte:
Pedidos presenciais de informação

Profissionais da ARS

Tipologia

Norte

Esclarecimentos da utilização da base de

50

0

0

dados ProQuest
Orientações sobre

25

0

0

pesquisa de informação na web
Videos

5

0

0

Material de apoio e de difusão de

20

0

0

informação para o utente.
Utilização livre

30

0

0

metodologias

de

Profissionais externos

Instituições
congéneres

Total 130

Na tentativa de reduzir os custos na aquisição de monografias e na assinatura de periódicos, mas
também com o objectivo de integrar este serviço entre os serviços de informação congéneres, foram
desenvolvidas algumas formas de cooperação, bem como o estabelecimento de protocolos.
A tabela abaixo mostra as parcerias de cooperação e os protocolos desenvolvidos no ano de 2010.
Cooperação

Instituição

Estado

Empréstimo Interbibliotecas

Faculdade de Letras da Universidade
do Porto

Empréstimo Interbibliotecas

Escola Superior de Enfermagem do
Porto

Empréstimo Interbibliotecas

Universidade Fernando Pessoa

Apoio ao desenvolvimento da Campanha de
prevenção e combate à Gripe H1N1
Modelo de Comunicação em Saúde Pública (no
âmbito do Programa de Luta contra a Tuberculose da
Região Norte)
Recenseamento dos trabalhos de investigação em
curso na ARS Norte e respectivos estabelecimentos
de saúde.

Departamento de Saúde Pública /
DGS
Departamento de Saúde Pública

Activo
(desde Novembro
de 2010)
Activo
(desde Janeiro de
2010)
Activo
(desde Março de
2010)
Concluído

Departamento de Saúde Pública

Aguardar
aprovação
Superior

Protocolos
Partilha de recursos electrónicos e desenvolvimento
de actividades no âmbito da gestão da informação em
Saúde.

Instituição

Estado

Universidade Fernando Pessoa

Partilha de recursos e difusão de informação
relevante entre centros.

ECDC/ Knowledge and Resource
Centre on health Communication
(KRC)

Aguardar
aprovação
Superior
Aguardar
aprovação
Superior

Inactivo
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O ano de 2010 foi concomitantemente marcado pelo forte crescimento deste serviço, mas também pela
perda de muitas publicações periódicas devido à não renovação da assinatura das mesmas. Em termos
práticos, resultou numa resposta mais tardia na satisfação dos pedidos dos utilizadores.

Por outro lado, a rubrica da página “À conversa com…”, juntamente com o envio semanal do alerta
Informa, foi uma das estratégias que mais contribuiu para aproximar os profissionais da ARS Norte e
outros a visitarem com regularidade a página do GC/CRC. Refere-se ainda que no ano de 2010 foram
entrevistados: Professor Doutor Manuel Sobrinho Simões, Director do IPATIMUP e Prémio Pessoa 2002;
Dr.ª Ana Maria Correia, responsável, pelo Programa de Luta Contra a Tuberculose na Região Norte;
Dr.Francisco George, Director Geral da Saúde, Dr.ª Manuela Felício, Coordenadora da Unidade de
Planeamento em Saúde do Departamento de Saúde Pública da ARS Norte e Dr. Carlos Dias,
Coordenador do Departamento de Epidemiologia do INSA; Dr. Marc Sprenger - Director do Centro
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e Dr. Luís Pimentel, Coordenador do CAD Porto.
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9.4- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A reforma dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) tem vindo a ser assumida como factor chave para a
modernização do Serviço Nacional de Saúde. Com a extinção das sub-regiões de saúde desaparecem as
estruturas intermédias entre as Administrações Regionais de Saúde (ARS) e os centros de saúde,
obrigando as ARS a implementar um novo modelo de articulação com os Cuidados de Saúde Primários.
No âmbito deste novo modelo de articulação com os CSP há duas reestruturações que importa destacar:
•

Em termos de processos, a centralização na sede da ARS Norte das actividades de backoffice
(actividades que eram asseguradas a nível distrital pelas extintas sub-regiões de saúde, tais
como: compras/logística, contabilidade e recursos humanos), a funcionar numa lógica de
“serviços partilhados”, viabilizando assim uma melhor racionalização de recursos e meios;

•

Em termos tecnológicos, a adequação das Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) à nova
realidade organizacional de forma a disponibilizar aos colaboradores da ARS Norte meios
tecnológicos que lhes permitam uma melhor operação e adaptação aos novos fluxos de
informação.

No que diz respeito à parte tecnológica, durante o ano de 2010 o Serviço de Informática da ARS Norte
(UGSI) deu continuidade ao processo de implementação de projectos na área das infra-estruturas
tecnológicas, alguns dos quais já iniciados em 2009 ou em 2008, nomeadamente, os estudos de
viabilidade.
Entre estes projectos da área tecnológica que tinham sido iniciados no ano anterior e que tiveram
continuidade em 2010 bem como, aqueles cuja adjudicação e implementação se iniciou durante o ano de
2010, destacamos os seguintes:
1.

Alargamento da rede de alto débito da ARS Norte aos edifícios localizados nos distritos de Braga, Vila
real e Bragança. Com a extinção das Sub-Regiões de Saúde de Braga, Vila Real e Bragança, alguns dos
serviços assegurados pela sede da ARS Norte passaram a ser executados pelos colaboradores
localizados nestas 3 cidades. Dada a necessidade de comunicação e partilha de informação entre os
colaboradores dos diferentes edifícios que integram a sede da ARS Norte, foi necessário alargar a
infra-estrutura tecnológica de comunicações de alto débito da ARS Norte aos edifícios localizados nas
referidas cidades. Este alargamento fez-se com recurso às infra-estruturas de comunicações de um
operador público.
Desta forma, todos os edifícios que integram a sede da ARS Norte e que estão dispersos pelas
capitais de distrito da Região, ficaram ligados ao “Data Center” da ARS Norte por uma rede de alto
débito.
Processo concluído em 2010.

2.

Consolidação de sistemas no “Data Center”. Início do processo de migração das TIC dispersas pelos
vários edifícios da sede da ARS Norte para o “Data Center”;

3.

Configuração da infra-estrutura de serviços tecnológicos básicos na Região (Plataforma Tecnológica
Microsoft). Início da configuração da infra-estrutura localizada no “Data Center” para suporte aos
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serviços tecnológicos básicos, levantamento de todas as aplicações da Região e respectivos testes
para efeitos de criação duma imagem única a instalar em todos os postos de trabalho da região. A
disseminação da solução aguarda a migração da RIS planeada para o início de 2011.
No que diz respeito ao processo de centralização na sede da ARS Norte das actividades de backoffice, o
início da implementação da solução adoptada ocorreu em 2010, começando pela implementação do
sistema de informação nas áreas de Logística e Recursos Humanos. No âmbito deste processo as
actividades da UGSI em 2010 foram, genericamente, as seguintes:
1.

Logística – Definição de requisitos e selecção de um ERP cuja componente de logística fosse
adequada aos requisitos funcionais. Implementação da solução numa infra-estrutura tecnológica
centralizada no “Data Center” da ARS Norte bem como o acompanhamento da parametrização e
migração de dados;

2.

Recursos Humanos – Identificação dos requisitos e adequação do módulo de recursos humanos do
ERP seleccionado para a logística. Implementação da solução na infra-estrutura tecnológica
centralizada no “Data Center” da ARS Norte bem como o acompanhamento da parametrização e
migração de dados.

Para além das actividades inerentes aos projectos descritos e das actividades de apoio técnico aos
sistemas de informação disponibilizados pela ARS Norte e pela ACSS aos Cuidados de Saúde Primários, a
UGSI esteve ainda envolvida nos seguintes processos:
1.

Rastreios – Consolidação da plataforma multirastreios. Consolidar o alargamento do Rastreio do
Cancro do Colo do Útero a outras unidades de saúde (centros de saúde e hospitais de referência) e
alargamento do Rastreio da Retinopatia Diabética;

2.

UPIP (Urgência Pediátrica Integrada do Porto) – Conclusão da implementação da solução de Business
Intelligence para monitorização da UPIP;

3.

SI-ARS (Sistema de Informação das ARS’s) – Consolidação de novos indicadores, alargamento da
utilização deste sistema aos elementos da direcção executiva dos ACES e respectiva formação;

4.

CTH (Consulta a Tempo e Horas) – Acompanhamento e monitorização da implementação deste
projecto nas instituições de saúde da área de influência desta ARS;

5.

eAgenda ( marcação de consultas e pedido de medicação crónica via internet), acompanhamento e
monitorização da implementação deste projecto nas instituições de saúde da área de influência
desta ARS;

6.

ME (Módulo estatístico do SAM/SAPE) - Acompanhamento e monitorização da implementação deste
projecto nas USF’s da área de influência desta ARS.
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9.5- ÁREA ECONÓMICO- FINANCEIRA

No plano económico-financeiro, para além das demonstrações financeiras e peças contabilísticas que
enformam a prestação das contas, selecciona-se a informação que, em síntese, elucida e complementa
a Demonstração de Resultados e os Fluxos Financeiros da ARS Norte, IP nos dois últimos exercícios.

Demonstração de Resultados
Custos e Perdas

Em 2010 a informação recolhida permite retirar algumas ilações importantes, que abaixo se registam:
o

Relevância/impacto dos custos com Fornecimentos e Serviços Externos (74% do total)
maioritariamente constituídos pelos subcontratos (95,8%), e imediatamente seguidos dos Custos
com Pessoal (22%).

o

Anote-se que cerca de 94% dos custos operacionais respeitam a subcontratos e pessoal.

o

Os custos e perdas extraordinárias em 2010 apresentam um decréscimo de 9% face ao ano
transacto (2.295.393 euros).

Custos e Perdas
Código

Rubricas/Descrição

61

C. M. V. M. C.

62

Fornecimentos e Serviços Externos

63

Transf. correntes, conc. e prest. soc.

64

Custos com pessoal

65

Outros custos e perdas operacionais

66

Amortizações do exercício

67
68
69

C. e perdas extraordinárias

2009

%

2010

%

Variação 10/09

34.375.359

2,4%

32.010.250

2,0%

-6,9%

1.023.233.495

71,6%

1.163.854.824

73,8%

13,7%

2.719.542

0,2%

2.430.032

0,2%

-10,6%

328.435.013

23,0%

339.276.530

21,5%

3,3%

284.736

0,0%

588.292

0,0%

106,6%

13.815.339

1,0%

14.985.917

1,0%

8,5%

Provisões do exercício

0

0,0%

0

0,0%

C. e perdas financeiras

18.170

0,0%

79.299

0,0%

25.553.963

1,8%

23.258.570

1,5%

6

Custos e Perdas

1.428.435.618

1.576.483.713

336,4%
-9,0%
10,4%

Subcontratos

Os custos com medicamentos e convencionados representam aproximadamente 71% dos custos totais
desta rubrica.
A parcela correspondente aos medicamentos (farmácias privadas) corresponde a cerca de 54% do total
dos custos com subcontratos, representando aproximadamente 38% dos custos totais. Face a 2009
observa-se um acréscimo de 6,6%, ou seja, 37.046.705 euros.
A facturação de subcontratos apresenta um aumento de 135.637.025 euros (+13,8% face a 2009).
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Referir, relativamente aos outros subcontratos, que em 2010 o aumento significativo resulta em larga
medida dos encargos decorrentes da Parceria Público Privada de Braga: 91.357.580.38 €. Esta Parceria
iniciou a produção de efeitos em Setembro de 2009, tendo implicado transferências nesse ano na
ordem dos 28.076.316,67 €.

Subcontratos - conta 621
Rubricas

Variação10/09

2010

2009
VA

%

VA

%

Meios Complementares de Diagnóstico

138.174.111

9,67%

140.010.842

8,88%

1,3%

Meios Complementares de Terapêutica

99.988.574

7,00%

110.531.879

7,01%

10,5%

560.057.669

39,21%

597.104.374

37,88%

6,6%

Internamentos

46.428.300

3,25%

60.445.881

3,83%

30,2%

Transporte de doentes

21.948.910

1,54%

22.563.289

1,43%

2,8%

Trabalhos Executados no exterior

46.286.822

3,24%

52.653.642

3,34%

13,8%

Restantes Subcontratos

66.937.961

4,69%

132.149.466

8,38%

97,4%

979.822.347

68,59%

1.115.459.372

70,76%

13,8%

Medicamentos (Farmácias Privadas)

TOTAL

Medicamentos

Os custos que decorrem da prescrição de medicamentos aos utentes do SNS merecem particular
atenção no sentido da observância do mérito desta despesa, balizado nos requisitos da eficácia e da
eficiência das despesas públicas.
Da análise da evolução do custo com medicamentos ressalta um crescimento a nível regional de €
32.955.290 (5,8%).

Farmácias Privadas e Farmácias Hospitalares

Rubricas

2009

2010
Variação 10/09

VA

%

VA

%

Farmácias Privadas

560.057.669

97,99%

597.104.374

98,78%

Medicamentos

544.923.927

97,30%

581.723.490

97,42%

6,8%

4.425

0,00%

3.274

0,00%

-26,0%

15.129.317

2,70%

15.377.611

2,58%

1,6%

Cuidados Farmacêuticos
Diabetes

6,6%

Farmácias Hospitalares

11.465.634

2,01%

7.374.220

1,22%

-35,7%

TOTAL

571.523.303

100,00%

604.478.594

100,00%

5,8%

Custos com Pessoal

Nos custos com o Pessoal verificou-se um acréscimo em 2010 de 3,3%, ou seja, 10.841.516 euros.
No que diz respeito aos outros custos com pessoal, o incremento de 15% (7.342.750 euros) face a 2009
resulta do aumento dos encargos sobre remunerações, nomeadamente com a Caixa Geral de
Aposentações (+6.947.783 euros que no ano transacto).
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Custos com Pessoal - conta 64

Código

Descrição

2009

2010

VA

%

Variação

VA

%

10/09

641

Remunerações Órgãos Directivos

855.806

0,3%

364.334

0,1%

-57,4%

6421

Remunerações Base do Pessoal

191.759.413

58,4%

187.403.139

55,2%

-2,3%

6422

Suplementos de Remunerações

49.963.040

15,2%

60.939.873

18,0%

22,0%

6424

Sub. Férias e Natal

36.828.252

11,2%

34.197.932

10,1%

-7,1%

Outros custos com pessoal

49.028.502

14,9%

56.371.253

16,6%

15,0%

64

Custos com pessoal

328.435.013

339.276.530

3,3%

Proveitos e Ganhos

Relativamente aos proveitos e ganhos, ressalta da leitura do quadro abaixo, que a principal fonte de
receita se traduz nas transferências e subsídios correntes obtidos (98%). O valor global desta rubrica
regista um acréscimo de 14,6% face ao ano anterior (189.079.523 euros).
Realça-se o aumento de 8.999.301 euros na rubrica Proveitos e Ganhos Extraordinários.
Em termos globais, verifica-se um aumento na classe 7 – Proveitos e Ganhos, que perfaz 176.703.931
euros (13,2%).
Proveitos e Ganhos
Rubricas
Descrição

Código
71

Vendas e Prestações de Serviços

72

Impostos e Taxas

73

Proveitos suplementares

74

Transf. e Subs. Correntes Obtidos

75

Trab. p/ própria entidade

76

Outros proveitos e ganhos operacionais

78

Proveitos e ganhos financeiros

79

Proveitos e ganhos extraordinários

7

Proveitos e Ganhos

2009
VA

2010
%

VA

Variações
10/09

%

34.946.782

2,60%

15.766.200

1,00%

-54,90%

19.905

0%

11.014

0%

-44,70%

0

0%

0

0%

1.292.627.871

96,70%

1.481.707.394

97,90%

0

0,00%

0

0,00%

5.479.303

0,40%

3.386.096

0,20%

14,60%

-38,20%

105.778

0,00%

13.565

0,00%

-87,20%

3.300.598

0,20%

12.299.899

0,80%

272,70%

1.336.480.237

-

1.513.184.168

-

13,20%

Resultados

O resultado líquido, que em 2010 se cifra em -63.299.595 euros, apresenta uma “melhoria” face a 2009
(-91.955.381 euros). A recuperação registada fica a dever-se, essencialmente, aos resultados
operacionais e aos resultados extraordinários que comparativamente a 2009 reduziram 17.514.485
euros e 11.294.694 euros, respectivamente.
Quadro (12) X: Decomposição dos Resultados

Valores

Variação

2009

2010

10/09

-69.789.624

-52.275.139

-25,10%

87.608

-65.734

-175,03%

83 - Resultados Correntes

-69.702.016

-52.340.874

-24,91%

84 - Resultados Extraordinários

-22.253.365

-10.958.671

-50,75%

88 - Resultados Líquidos

-91.955.381

-63.299.545

-31,16%

81 - Resultados Operacionais
82 - Resultados Financeiros
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Receitas Cobradas, Despesas Pagas e Dívidas

Da análise deste item ressalta, em 2010, uma variação dos fluxos de 13% nos recebimentos
(173.795.395 euros) e de 13% nos pagamentos (172.600.519 euros).
A receita cobrada do exercício apresenta um aumento face a 2009 de 175.186.038 euros (13%), sendo
que a despesa paga do exercício regista igualmente um acréscimo de 100.022.667 euros (9%). Salientar
o aumento significativo na despesa paga de exercícios anteriores (72.577.852 euros).
Na dívida que transitou para 2011 observa-se um acréscimo de 26% (85.803.294 euros) em relação ao
ano anterior, que reflecte o aumento verificado quer na dívida do exercício quer na reportada a
exercícios anteriores.

Valores

Receitas cobradas, Despesas pagas e Dívidas
2009

Variação
2010

10/09

Receitas Cobradas

1.347.721.426

1.521.516.821

13%

Do Exercício

1.323.779.204

1.498.965.242

13%

Transf. e Subs. Correntes obtidos ACSS

1.291.713.056

1.479.692.503

15%

Subsídios de Investimento

10.712.643

6.685.777

-38%

Receitas Próprias

21.353.505

12.586.962

-41%

Taxas moderadoras

8.805.248

8.359.129

-5%

Prestações Serviços (outras)

8.225.707

685.933

-92%

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais

2.990.680

1.443.915

-52%

Outras Receitas

1.331.870

2.097.985

58%

23.942.222

22.551.579

-6%

Despesas Pagas

1.336.768.971

1.509.369.490

13%

Do Exercício

1.100.395.981

1.200.418.648

9%

Medicamentos

460.199.872

448.033.134

-3%

Convencionados

264.283.007

360.831.085

37%

Pessoal

286.059.158

297.068.504

4%

89.853.944

94.485.925

5%

236.372.990

308.950.842

31%

10.952.455

12.147.331

11%

De Exercícios Anteriores

Outras Despesas

De Exercícios Anteriores

Saldo Final – Fundos Próprios
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9.5- PIDDAC / QREN
1)

Projectos inscritos no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN)

No âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional e durante o ano de 2010, acompanharam-se
os 10 projectos em execução, que pressupõem um investimento global de 42.972.141€.
Os projectos Extensão de Saúde de Aborim e Centro de Saúde de Santa Maria/Bragança - Equipamento
foram concluídos no corrente ano.
No decurso do exercício de 2010, os projectos desta ARS aprovados no QREN, executaram despesa no
valor de 6.154.160 €, tendo sido apresentados ao ON2 pedidos de pagamento no valor de 2.076.141€.
Para além destes projectos a ARSN apresentou, no âmbito do Eixo V – Governação e Capacitação
Institucional, uma candidatura para a “Melhoria da qualidade dos cuidados de saúde materno-fetais
através da redução da taxa de cesarianas”.

2)

Projectos inscritos em PIDDAC/2010

O PIDDAC/2010 contemplou a inscrição de 45 projectos, aos quais correspondeu uma dotação global de
9.181.187€, dos quais 3.852.069€ correspondem a saldos de 2009 reintegrados no corrente ano.
A dotação indicada é inferior à dotação inicial do PIDDAC 2010, uma vez que o Despacho de 28/09/2010
do Senhor Ministro de Estado e das Finanças, veio limitar a apresentação de Pedidos de Libertação de
Créditos ao valor dos compromissos assumidos até aquela data.
A execução do PIDDAC, no ano de 2010, cifrou-se em 8.447.088€, correspondendo a uma taxa de 92%.
Durante o ano de 2010 foram concluídos 10 projectos inscritos em PIDDAC.
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10- AUTO-AVALIAÇÃO FINAL
Iniciámos este Relatório de Actividades, apresentando os quadros de objectivos operacionais assumidos
pela ARS do Norte para o ano de 2010, no âmbito QUAR – SIADAP 1.
Estão bem evidenciados os resultados alcançados e os desvios verificados.
A análise dos resultados num contexto de Auto-Avaliação implícita a este processo é a seguinte:

Fiel aos objectivos estratégicos que foram definidos para o triénio finalizado em 2010, alinhados com o
Plano Nacional de Saude 2004-2010 e em consonância com as prioridades de politicas definidas pela
tutela, os objectivos operacionais definidos procuravam refletir o contributo dos serviços de saúde na
prossecução das políticas públicas, tendentes a obter um impacto positivo na sociedade, quer através da
obtenção de ganhos de saúde (eficácia), quer evidenciando mais eficiência e a qualidade dos serviços
prestados.
Os 9 objectivos de eficácia procuravam dar respostas a prioridades estratégicas como a implementação
da reforma de cuidados primários de saúde, a expansão da rede de cuidados continuados, a melhoria da
acessibilidade à 1ª consulta hospitalar e á cirurgia, a preocupação com o alargamento da cobertura de
rastreio de base populacional num formato que privilegia a proximidade e a participação do cidadão.
Os resultados obtidos foram bons: 3 objectos atingiram o valor fixado, em 5 deles superou-se o valor
proposto, sendo que em 2 deles (promoção da saúde e RNCCI) obtiveram-se taxas de realização
superiores a 125%. Apenas um objectivo ficou borderline à meta definida. Trata-se de um indicador de
cobertura de uma vacina (HPV) implementada à pouco tempo, medida numa faixa etária (15 anos)
pouco frequentadora dos serviços de saúde. A meta era exigente (90%) e o valor obtido distou apenas 2
centésimas do que foi fixado.
Realce para a evolução sustentada do número de USF criadas, fazendo com que a região norte continue
a ser responsável por cerca de metade de todas as USF criadas no país (mais difícil de manter os níveis
de crescimento à medida que o número de USF criadas vai aumentando), assegurando já resposta a
cerca de 1,6 milhões de utentes.
Em patamar semelhante, pela relevância do programa e pelos resultados obtidos, assinala-se com
grande regozijo a expansão obtida (quase duplicou) no número de lugares disponíveis na rede de
cuidados continuados na região norte.
Os 5 objectivos de eficiência foram todos concretizados, merecendo destaque pela sua exigência e
importância em termos de acessibilidade do cidadão a cuidados condignos, a evolução sustentada
verificada nos últimos anos da taxa de domicílios médicos por mil inscritos e a redução da mediana do
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tempo de espera para a 1º consulta, garantindo-se que em mais de três quartos das especialidades
hospitalares a mediana do tempo de espera é inferior a 90 dias (atentos ao TMRG fixado de 120 dias).
Os 6 objectivos de qualidade centraram-se na prestação directa de cuidados, na formação como veiculo
de melhores praticas e na disponibilização de infra-estruturas tecnológicas de apoio aos utilizadores dos
serviços de saúde por forma a dar resposta de melhor qualidade a todos stakeholders que interagem
com a ARSN.
Foram cumpridos cinco dos objectivos propostos, tendo-se conseguido uma taxa de realização de 150%
no indicador na formação. O único objectivo que não foi cumprido – Garantia da toma observada diária
(TOD) aos doentes com tuberculose nos 7 dias da semana – teve como handicap o atraso substancial na
criação das Unidades de Cuidados na Comunidade, fruto também de alguma indefinição por parte da
tutela na regulamentação a que estas iam obedecer.
Outro aspecto que não foi descurado, foi a indexação destes objectivos às práticas das unidades
homogéneas dependentes da ARS, em particular dos ACES, havendo vários objectivos que exemplificam
esse esforço.
Como balanço final, concretizaram-se na plenitude 90% dos 20 objectivos fixados (este leque alargado
de objectivos teve o propósito de envolver as várias áreas de intervenção da ARS), sendo que em 4
objectivos (20%) a taxa de realização superou os 125%. Estes resultados foram obtidos num contexto de
restrição económica a que a ARS soube responder com uma diminuição de 6% nas despesas financeiras
face ao previsto inicialmente, sem aumento do componente de recursos humanos.
Assim, em face do descrito, a avaliação qualitativa que fazemos ao desempenho da ARS do Norte, no
ano de 2010, é de BOM.

Ao longo do Relatório escalpelizámos as actividades previstas no QUAR, bem como outras realizadas
pelos diversos serviços com o mesmo grau de importância.
A análise do Balanço Social e a evolução dos recursos humanos ao longo destes últimos anos foi feita no
capítulo próprio. Importa no entanto finalizar com a apreciação sumária realizada pelo Conselho
Directivo da ARSN sob o muito que se fez num contexto de parcos recursos e constrangimentos
financeiros sobejamente conhecidos.
A redução significativa (cerca de 50% entre 2005 e 2011) dos Recursos Humanos nos Serviços Centrais,
ou seja, nos serviços normalmente associados ao Instituto Público (ARSN, IP), visto como ‘Administração
Pública’ de uma forma mais genérica, é fruto de um conjunto de políticas que têm sido implementadas,
das quais se destacam:
1.

Transferência de competências para os ACeS: conferindo-lhes mais autonomia e
responsabilidade
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2.

Eliminação de processos redundantes ou duplicados: não fazia sentido existirem elementos em
quatro locais a fazerem exactamente as mesmas tarefas mas com procedimentos díspares; não
permitia acumular experiência, perdiam em termos de produtividade, especialização e volume;
potenciava problemas de quebras/rupturas no serviço por férias e ausências; neste novo
enquadramento podem manter-se fisicamente nos seus locais de trabalho anteriores – Porto,
Braga, Vila Real, Bragança - mas executam funções especializadas para toda a região

3.

Gestão de projectos que permitem modernizar a organização: prestar serviços com maior
qualidade, reduzindo nos custos e nas necessidades de recursos humanos, como por exemplo:
a.

Centralização das esterilizações – passar do conceito de que cada Unidade de Saúde
deve possuir equipamento de esterilização e recursos humanos específicos, com uma
enorme sub-utilização e com questões de formação dos profissionais e de qualidade
dos serviços, para o conceito mais moderno de unidades de esterilização centralizadas
(tendencialmente apenas uma por ACeS), que conseguem responder às necessidades,
com melhor qualidade de serviço, menos profissionais afectos mas com melhor
formação e até com redução de outros custos (ex. manutenção e conservação dos
equipamentos, energia eléctrica, consumíveis, controlos de qualidade…) – este
projecto, em fase de implementação desde o ano passado, já permitiu encerrar 60
unidades/locais de esterilização e ainda se encontra em fase intermédia no
alargamento do conceito a toda a região

b.

Centrais Telefónicas – a implementação do projecto de VoIP na ARSN (associada à
distribuição gratuita de TLM a todos os profissionais), para além de ter permitido
poupanças em cerca de 500.000 euros, conseguiu ainda a redução das necessidades
em telefonistas e centrais telefónicas e contribuiu para uma maior acessibilidade aos
profissionais

c.

Condução de Viaturas – a implementação de uma política de substituição das viaturas
antigas e aumento do parque automóvel, bem como a aplicação de seguros a todos os
carros, permitiu poupanças significativas na manutenção e no consumo de
combustível, mas também a sua condução pelos profissionais de saúde em geral,
reduzindo a necessidade de motoristas

d.

Implementação de terminais de pagamento automático (TPA) – foi incrementado de
forma significativa o número de TPA disponíveis nas Unidades de Saúde (já se possui
actualmente 153 e estão em fase de instalação mais 117, pelo que se ficará no final
deste processo com 270 terminais na Região Norte), permitindo melhorar a
comodidade para os Utentes, reduzir o trabalho em termos de recursos humanos, bem
como aumentar a fiabilidade e a qualidade do processo

4.

Projectos transversais – estão a ser desenvolvidos três grandes projectos estruturais na ARSN
(em fases diferentes de implementação) e que vão alterar de forma profunda a qualidade e o
tipo de serviços prestados aos profissionais de saúde, e simultaneamente vão permitir reduzir as
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necessidades em recursos humanos afectos a estas áreas de back-office, possibilitando a
criação de um sistema integrado tipo ERP
a.

Gestão de Recursos Humanos: em fase final a conversão para um novo sistema de
informação que garanta maior fiabilidade da informação e uma descentralização dos
processos

b.

Compras/Logística: este macro-processo, que está a ser trabalhado com o apoio da
Escola de Gestão do Porto desde há cerca de 2 anos, inclui a introdução de novos
sistemas de informação, modelos de aquisição de produtos, centralização do
armazenamento (passaremos de seis armazéns antigos para dois modernos),
distribuição (incluindo a alocação em outsourcing do transporte dos armazéns centrais
para as Unidades de Saúde com reduções de custos na ordem dos 50% e a
rentabilização das viaturas existentes), redução com especialização dos recursos
humanos (espera-se que este projecto, em fase adiantada de conclusão, permita uma
melhoria significativa dos serviços prestados às Unidades de Saúde, uma redução
profunda da despesa, bem como uma diminuição de profissionais necessários)

c.

Económico-financeiro: em fase inicial de desenho do projecto, que se prevê possa ser
implementado, já este ano, implica a substituição de bases de dados e modelos de
operação disseminados e com deficits de qualidade, para um modelo consolidado e
único na região, permitindo obter ganhos de produtividade dos recursos humanos
afectos a esta área, permitindo reportar a informação económico-financeira nos
timmings desejáveis e obter informação de gestão com vista ao reforço da qualidade
da tomada de decisão.

5.

Outsourcing de áreas que não constituem o core da organização: conferência de facturas;
limpeza; segurança; jardinagem; tratamento de resíduos; transporte de materiais; análises
clínicas às águas, de parâmetros simples, passíveis de serem realizados em laboratórios
privados acreditados - redução significativa dos custos e das necessidades de recursos humanos

6.

Reconversão das Unidades de internamento existentes em centros de saúde para Unidades de
Cuidados Continuados (da responsabilidade de Hospitais e Misericórdias, entre outros) e a
progressiva alteração dos Serviços de Atendimento Permanente, que conduziu a uma redução
das necessidades em matérias de lavandaria/rouparia e de alimentação (diminuindo a
necessidade de recursos humanos afectos a estas tarefas)

7.

Aposentações

8.

Melhor gestão global de todos os recursos humanos.

Esta reforma dos Serviços Centrais da ARSN, que tem sido realizada no âmbito da modernização da
Administração Pública, tem permitido a sua profissionalização, dotando-a de modelos de organização
capazes de responder ao aumento das exigências dos utentes e dos profissionais de saúde, reduzindo a
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despesa associada, bem como a necessidade global de recursos humanos, apostando também na sua
diferenciação.
De sublinhar que a ARSN (só no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários), constitui uma entidade
complexa, empregando de forma directa quase 10.000 funcionários, possuindo cerca de 500 edifícios
onde se prestam cuidados de saúde (pertencentes ao Estado, alugados ou fruto de acordos/protocolos
com outras instituições e pelos quais é responsável pela gestão e manutenção), um Parque Automóvel
com 338 viaturas (mais de metade com menos de 5 anos) e presta um conjunto elevado de cuidados de
saúde (ex. são realizadas cerca de 40.000 consultas/dia útil).
Em função do aumento da tipologia de cuidados que o Serviço Nacional de Saúde começou a prestar e
que não existiam antes de 2005, a reforma da ARSN teve de se adaptar a novas exigências e ter em
consideração a necessidades de mais respostas (isto é, reduziram-se os profissionais e aumentaram as
funções), como por exemplo:
1.

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados – programa implementado em 2006, com
um crescimento contínuo, quer em investimento (necessidades de avaliação das candidaturas e
acompanhamento dos projectos, por equipas multidisciplinares), quer em funcionamento

2.

Reforma dos Cuidados de Saúde Primários – reforma iniciada em 2006, que implica uma
avaliação e apoio nas centenas de candidaturas (USF, UCC, …), bem como um
acompanhamento e contratualização anual da actividade e dos indicadores de qualidade

3.

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) mediante a aplicação do ‘Chequedentista’ (SISO) – programa implementado em 2008, tendo já aderido 1.770 Médicos
Dentistas/Estomatologistas e sendo que o número de cheques-dentista emitidos em 2010
correspondeu a 114.864 (num valor financeiro superior a 7 milhões de euros)

4.

Rastreios de base populacional – forma iniciados em 2009/2010 os rastreios de base
populacional, em toda a Região Norte, para o Cancro da Mama e o Cancro do Colo do Útero,
bem como o rastreio da Retinopatia Diabética, envolvendo cerca de 5.000 profissionais, mais de
meio milhão de Utentes e um custo a 5 anos de cerca de 30 milhões de euros.

5.

Reforma dos Cuidados Hospitalares – novos programas
a.

Diagnóstico Pré-Natal (DPN): programa iniciado em 2007, abrange 10 instituições,
tendo sido efectuados mais de 16.000 protocolos I e II em 2010 (num valor de cerca de
1 milhão de euros)

b.

Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG): programa iniciado em 2008, abrange 10
instituições hospitalares, bem como unidades dos cuidados de saúde primários, tendo
sido efectuadas mais de 3.250 intervenções em 2010 (num valor de cerca de 1,1
milhões de euros)
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c.

Procriação Medicamente Assistida (PMA): programa iniciado em 2009, abrange 12
instituições, tendo sido efectuadas cerca de 1.800 primeiras consultas a casais em
2010 (num valor de cerca de 2,5 milhões de euros)

d.

Cirurgia da Obesidade (PTCO): programa iniciado em 2010, abrange 6 instituições,
tendo sido operados mais de 1.000 doentes em 2010 (num valor de cerca de 4 milhões
de euros).

e.

Redução da Taxa de Cesarianas – implementação de uma politica e das medidas
preconizadas pela Comissão para a Redução da Taxa de Cesarianas na Região Norte,
que tem conseguido resultados surpreendentes.

6.

Transformação de toda a rede hospitalar da Região Norte em Entidades Públicas
Empresariais (com excepção da PPP do Hospital de Braga): em 2011, foram integrados os dois
últimos hospitais do SPA (Hospital de Valongo e Hospital de Joaquim Urbano) no Centro
Hospitalar de São João, EPE e no Centro Hospitalar do Porto, EPE, respectivamente.

Estes resultados (mais projectos, com menos pessoas) só têm sido possíveis assegurar com sucesso,
devido ao enorme esforço e dedicação dos profissionais da ARSN, que têm dado uma resposta ao mais
alto nível a todos os desafios que se têm colocado.

Por último, podemos ainda referir que a rubrica de Recursos Humanos representa aproximadamente
22% da despesa da ARSN, ou seja, cerca de 24 milhões de euros/mês. Nos primeiros dois meses deste
ano, em comparação com o período homólogo do ano de 2010, registou-se uma redução de 3,4% nesta
rubrica, sublinhando-se a profunda diminuição em horas extra (-23%) e de encargos com Dirigentes (30%).

Reformar o Instituto Público que é a ARSN, significa melhorar a qualidade dos serviços prestados,
reduzir a despesa, diminuir os recursos humanos afectos aos organismos centrais e reforçar a
componente da prestação de cuidados de saúde – significa tornar sustentável um Serviço Nacional de
Saúde (SNS) para todos os Portugueses.
Administração Regional de Saúde do Norte, IP
31 de Março de 2011
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UNIDADE HOSPITALAR DE AMARANTE – CHTS, EPE
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CENTRO MATERNO-INFANTIL DO NORTE – CHP, EPE
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CENTRO DE REABILITAÇÃO DO NORTE
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HOSPITAL DE BRAGA
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UNIDADE HOSPITALAR DE LAMEGO – CHTMAD, EPE
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