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I. NOTA INTRODUTÓRIA  
 

A. Breve análise conjuntural 

O início do ano de 2012 ditou alterações na lei orgânica das ARS (Dec. Lei 22/2012 de 30 de Janeiro) dando 

sequência ao Plano de Redução e Melhoria da Administração Publica (PREMAC). Por força desta revisão foram 

reajustadas as atribuições que cabem às ARS e acometidas outras, designadamente no âmbito da execução dos 

programas de redução e consumo de substâncias psicoativas, na prevenção dos comportamentos aditivos e na 

diminuição da dependência. Estas funções adstritas até então ao Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P., 

passaram a ser asseguradas pelas ARS, integrando profissionais, serviços, práticas e saberes. 

A Portaria 153/2012, de 22 de maio fixou os novos Estatutos da ARS Norte e determinou uma nova organização 

interna, implicando uma redistribuição das áreas funcionais, com vista à obtenção de maiores ganhos de 

racionalidade e de qualidade. 

Esta turbulência organizativa própria de um processo de mudança obrigou a um empenho acrescido dos 

profissionais, para acomodar as alterações verificadas, não deixando, aqui e ali, de influenciar a execução desejada. 

A avaliação que agora se faz neste Relatório de Atividades reflete isso mesmo, já que os objetivos insertos no Plano 

de Atividades de 2012, designadamente os afetos às unidades orgânicas, tinham como referencial uma estrutura 

organizacional diferente daquela ditada pelos novos diplomas legais acima referidos. 

 

B. Atribuições e organização dos serviços 

 

A Administração Regional de Saúde do Norte, IP (ARSN-IP) é uma pessoa coletiva de direito público, integrada na 

administração indireta do Estado, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial.  

 

São desígnios da ARS Norte: 

MISSÃO 
GARANTIR À POPULAÇÃO DA REGIÃO NORTE O ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE DE QUALIDADE, ADEQUANDO OS 
RECURSOS DISPONÍVEIS ÀS NECESSIDADES EM SAÚDE 

VALORES EQUIDADE, ACESSIBILIDADE, RESPONSABILIDADE, TRANSPARÊNCIA, CONHECIMENTO, QUALIDADE, INOVAÇÃO 

VISÃO 

SER RECONHECIDA PELOS CIDADÃOS COMO UMA ORGANIZAÇÃO DE EXCELÊNCIA, CAPAZ DE OTIMIZAR OS 
RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS, GARANTINDO EM TODA A REGIÃO DE SAÚDE, 
SERVIÇOS COM PADRÕES DE QUALIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL E DIFERENCIAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIS E 
MELHOR SAÚDE, CONFIANÇA E SATISFAÇÃO, TANTO DE UTILIZADORES COMO DOS PROFISSIONAIS 

 

 

Tem como atribuições principais: 
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● Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas globais e sectoriais, visando o seu 

ordenamento racional e a otimização dos recursos; 

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

melhoria da prestação de cuidados de saúde; 

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

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

Integrados de acordo com as orientações definidas e afetar recursos financeiros, mediante a celebração, 

acompanhamento e revisão de contratos; 

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

necessários projetos de investimento, das instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, 

supervisionando a sua afetação; 

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

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

recursos financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde integrados ou financiados 

pelo Serviço Nacional de Saúde e a entidades de natureza privada com ou sem fins lucrativos, que prestem 

cuidados de saúde.  

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

respetivos recursos financeiros; 

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

protocolos e convenções de âmbito regional, bem como efetuar a respetiva avaliação e revisão, no âmbito 

da prestação de cuidados de saúde. 

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

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

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

os diferentes níveis de cuidados na perspetiva da promoção de sinergias e da continuidade de cuidados. 

● Licenciar as unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde. 

 

A ARS Norte, enquanto instituição com responsabilidades na administração das políticas de saúde, incorpora nos 

seus serviços centrais os Departamentos de Saúde Pública, Estudos e Planeamento, Contratualização, Gestão e 

Administração Geral, Recursos Humanos e ainda os Gabinetes de Instalações e Equipamentos, Jurídico e do 

Cidadão, além da Coordenação Regional da Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Tem 

como serviços desconcentrados, os agrupamentos de centros de saúde (ACES). 
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C. Metodologia de elaboração do relatório 

 

 

A estrutura do Relatório de Atividades deste ano é diferente dos anos precedentes. 

Nos documentos anteriores pretendia-se retratar os ganhos obtidos com os vários programas e projetos que 

estavam em execução na região sob a jurisdição da ARS Norte, sem deixar de proceder à auto-avaliação do QUAR. 

No Relatório de Atividades de 2012 é dado maior enfâse ao julgamento da execução do QUAR, na senda do 

disposto no artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro e das Orientações Técnicas emitidas pelo 

Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços de 12 de janeiro de 2009, sem contudo deixar de espelhar as 

atividades e resultados mais relevantes realizados pelos serviços de saúde sob a alçada da ARSN, agora 

enquadrados no contexto dos objetivos constantes do Plano de Atividades de 2012. 

O resultado foi o que nos afigura conjugar melhor a intenção de cumprimentos normativos estabelecidos para este 

processo avaliativo, com o alinhamento entre o que a instituição se propôs realizar – concretizado no Plano de 

Atividades – e o que, foi agora espelhado no Relatório de Atividades. Há algum constrangimento na melhor 

indexação dos dados de produção que, porventura, poderiam beneficiar de tratamento setorizado mas que, 

preferimos incluir no contexto dos objetivos que melhor expressavam a área em análise. 

 

 

II. AUTOAVALIAÇÃO 

 

Objetivos estratégicos 

 

Para o ano de 2012, foram definidas pelo Conselho Diretivo da ARS do Norte, I.P. três grandes linhas de orientação 

estratégica, no quadro das orientações formuladas para o triénio 2011/2014: 

 

1. Garantir o acesso aos cuidados de saúde considerados adequados à satisfação das necessidades da 

população da região norte. 

2. Garantir um SNS sustentável e bem gerido. 

3. Melhorar a comunicação interna e externa, em ordem à prestação de um serviço mais próximo do 

cidadão/cliente 

 

Cada uma das 3 Linhas Estratégicas era explicitada no Plano de Atividades de 2012 em 6 Objetivos Estratégicos. 

 

Estes objetivos foram operacionalizados em 28 indicadores de desempenho, no âmbito do QUAR – Quadro de 

Avaliação e Responsabilização, previsto no artigo 10º da lei nº 66-B/2007 de 28 de Dezembro (Sub-Sistema de 

Avaliação dos Serviços da Administração Pública – SIADAP -1), distribuídos pelos parâmetros de eficácia, eficiência 

e qualidade. 
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QUADRO 1 – PLANO DE ACTIVIDADES – LINHAS ESTRATÉGICAS E OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS    

PLANO DE ATIVIDADES 

LINHA ESTRATÉGICA: GARANTIR O ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE CONSIDERADOS ADEQUADOS À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA 
REGIÃO NORTE  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

• Garantir o cumprimento dos programas 
prioritários do Plano Nacional de Saúde  
 

• Consolidar a reforma dos Cuidados de Saúde 
Primários 

 

• Promover a realização de rastreios de base 
populacional 
 

• Promover a resposta a necessidades de saúde 
emergentes (cuidados no domicílio, cuidados 
continuados integrados, cuidados paliativos). 
 

• Promover contextos favoráveis à saúde e 
desenvolver abordagens de prevenção e controlo 
de doenças 
 

• Melhorar a equidade no acesso aos serviços e 
cuidados de saúde  

OOP1 
 

Aumentar para 55% o número de utentes inscritos em USF na região norte, até 31 de 
Dezembro de 2102 

OOP2 
 

Aumentar em 25% o nº de ACES abrangidos pelo programa de rastreio de retinopatia 
diabética  

OOP3 
 

Aumentar a cobertura do programa de rastreio do cancro da mama para 80% dos 
concelhos da região norte  

OOP4 
 

Aumentar para 30% a taxa de 1ª consulta hospitalar em 2012  

OOP5 
 

OOp5 - Garantir que 55% dos doentes sujeitos a cirurgia programada nos hospitais da 
região norte a realizem através de cirurgia ambulatória 

OOP6 
 

Aumentar em 15% o nº de serviços públicos de saúde com capacidade de efetuar a 
deteção precoce da infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) 

OOP7 
 

Garantir que 96% das crianças tenham o PNV atualizado aos 2 e aos 7 anos 

OOP8 
 

Garantir uma taxa de cobertura de vacinação contra a gripe sazonal de 84% em idosos 
institucionalizados 

OOP9 
 

Garantir que pelo menos 85% dos ACES disponibilizem contraceção de emergência 
nas suas unidades de saúde 

OOP10 
 

Garantir que pelo menos 40% dos hospitais com serviços de ginecologia/obstetrícia 
tenham uma consulta organizada de planeamento familiar para adolescentes  

OOP11 
 

Aumentar em 10% o número de primeiras consultas de apoio intensivo de 
desabituação tabágica nos serviços de saúde da região norte 

OOP12 
 

Aumentar em 10% o número de utentes medicados com terapêutica Hipo coagulante 
em vigilância nos CSP, documentado com registo em suporte informático próprio 
(TAONET) (OE1, OE3) 

OOP13 
 

Aumentar em 15% o número de utentes referenciados para a RNCCI  

OOP14 
 

Aumentar para 13000 o número de utentes em tratamento atendidos em 2012 nos 
Centros de Resposta Integrada da região Norte 

LINHA ESTRATÉGICA: GARANTIR UM SNS SUSTENTÁVEL E BEM GERIDO   

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   
 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

• Melhorar a eficiência económica e operacional.  

•  
Desenvolver e aprofundar o processo de 
contratualização 

•  
Racionalizar o uso do medicamento e MCDT 

•  
Dotar os serviços centrais de instrumentos de 
gestão geradores de maior eficiência. 
Valorizar o capital humano da organização 

•  
Adequar a oferta e melhorar a eficiência e 
qualidade dos serviços hospitalares 

•  
 Fomentar a capacitação do cidadão para escolhas 
saudáveis. 

OOP15 
 

Garantir uma taxa de ocupação em internamento em unidades de desabituação de 
pelo menos 75% 

OOP16 
 

Aumentar o número de visitas domiciliárias para 25 por mil inscritos nos CSP  

OOP17 
 

Garantir que 95% dos utentes inscritos para cirurgia nos hospitais do SNS, que foram 
resolvidos em 2012, não foram referenciados para entidades externas.  

OOP18 
 

Implementar uma ferramenta informática que permita maximizar a capacidade 
instalada dos CDP, concretizando até final do ano de 2012, em 2 ACES da área 
metropolitana do Porto, a referenciação direta de todos os exames de radiologia 
convencional prescritos para os CDP que lhe estão associados (OE2)  

OOP19 
 

Aumentar para 25%, o peso relativo da faturação com medicamentos genéricos na 
despesa total com medicamentos (OE2) 

OOP20 
 

Diminuir em 25% os custos associados ao transporte de utentes às unidades 
prestadores de cuidados da região norte 

OOP21 
 

Cooperar com o INEM na integração dos meios afetos às equipas das VMER e das 
ambulâncias SIV nas equipas dos serviços de urgências de pelo menos 5 hospitais. 
(OE2) 

OOP22 
 

Garantir que 90% dos ACES, assegurem cuidados continuados integrados 7 dias por 
semana, através de pelo menos uma ECCI (OE1) 

OOP23 
 

Instalar até final do 1º semestre de 2012 em toda a região norte, um de sistema 
informático de gestão centralizada do processo de aquisições em toda a região norte 

OOP24 
 

Proceder a seis auditorias clinicas abrangendo unidades de cuidados saúde primários e 
unidades hospitalares  

LINHA ESTRATÉGICA: MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, EM ORDEM À PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO MAIS PRÓXIMO DO CIDADÃO/CLIENTE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 
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• Promover a participação do cidadão e a 
responsabilidade social 

 

• Alargar e consolidar experiências de cooperação 
com parceiros do sector social e privado, que 
reforcem a complementaridade de respostas às 
necessidades do cidadão 

•  
Criar ferramentas interativas que promovam a 
partilha de informação entre os serviços da ARS e 
destes com o cidadão 

•  
Incentivar a governação clínica em cuidados de 
saúde primários, garantindo um compromisso de 
qualidade, partilhado entre profissionais e a 
administração em ordem a prestar um melhor 
serviço ao cidadão 

•  
Promover a integração dos serviços do IDT/SICAD 
na rede de prestação da ARS Norte, melhorando a 
capacidade de resposta aos problema associados 
aos comportamentos aditivos e dependências. 

OOP25 
 

Realizar auditorias clinicas aos prestadores externos que participam no Programa 
Nacional de Promoção de Saúde Oral, garantindo pelo menos 1000 observações 
auditadas (OE2, OE3) 

OOP26 
 

Garantir que pelo menos 50% das ações de formação financiadas pelo POPH e a 
executar em 2012, versem as áreas "Desenvolvimento organizacional dos CSP", 
"Gestão de programas prioritários do PNS" e "Cuidados Integrados" 

OOP27 
 

Criação de uma ferramenta de identificação das Desigualdades em Saúde, a 
disponibilizar no portal da ARS Norte (OE3) 

OOP28 
 

Criação e disponibilização de uma INTRANET para os profissionais da ARS Norte para 
acesso aos serviços transversais às várias unidades orgânicas (OE3) 

 
 
 

 

 

 
 



A. QUAR 2012 - Resultados alcançados e desvios verificados 

 

Analisemos o grau de cumprimento de cada objetivo operacional do QUAR 

No quadro abaixo assinala-se a taxa de realização apurada e as premissas que influíram na sua obtenção, bem como as notas explicativas julgadas oportun

evolução e/ou comparabilidade do desempenho verificado. 

 
 

 
 

 

  

MISSÃO DO ORGANISMO: Garantir à população da região de saúde do Norte o acesso a cuidados de saúde de qualidade, 
saúde 

   

DESIGNAÇÃO  

OE 1: GARANTIR O ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE, CONSIDERADOS ADEQUADOS À SATISFAÇÃO DAS 

OE 2: GARANTIR UM SNS SUSTENTÁVEL E BEM GERIDO 

OE 3: MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, EM ORDEM À PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO MAIS PRÓXIMO DO CIDADÃO/CLIENTE 

EFICÁCIA   

OOp1: Aumentar para 55% o número de utentes inscritos em USF 
na região norte até 31 de Dezembro de 2102 

Meta 2012 Tolerância

1 
Taxa de cobertura das USF (% utentes inscritos em 
USF) em 31 de dezembro de 2012 

55% 

OOp2: Aumentar em 25% o nº de ACES abrangidos pelo programa 
de rastreio de retinopatia diabética 

Meta 2012 Tolerância

2 
Variação percentual do número de ACES em 
programa de rastreio da retinopatia diabetica 

25% 

ultados alcançados e desvios verificados  

Analisemos o grau de cumprimento de cada objetivo operacional do QUAR – 2012 da ARS do Norte. 

se a taxa de realização apurada e as premissas que influíram na sua obtenção, bem como as notas explicativas julgadas oportun

 

QUADRO 2 – QUAR 2012    

ANO: 2012 

Ministério da Saúde 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, IP 

 MISSÃO DO ORGANISMO: Garantir à população da região de saúde do Norte o acesso a cuidados de saúde de qualidade, em tempo útil e a custos socialmente comportáveis, adequando os recursos disponíveis às necessidades em 

     OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

    

 OE 1: GARANTIR O ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE, CONSIDERADOS ADEQUADOS À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA REGIÃO NORTE 

OE 3: MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, EM ORDEM À PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO MAIS PRÓXIMO DO CIDADÃO/CLIENTE  

AVALIAÇÃO FINAL - 2012 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS  

      45,0   

Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação 

1% 56% 106% Superou 

Alargou-se a mais 184 mil utentes a oferta de serviços prestados em 
USF (acrescimo
inscritos (cerca de metade da população inscrita em USF é da região 
norte) 

Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação 

3% 25% 100% Atingiu 
Continua a progressão de implementação do rastreio da retinopatia 
diabetica. Abarcando já 19 ACES/ULS (79%) e 11 Hospitais (85%). É a 

se a taxa de realização apurada e as premissas que influíram na sua obtenção, bem como as notas explicativas julgadas oportunas, quanto à 

 

 

 

 em tempo útil e a custos socialmente comportáveis, adequando os recursos disponíveis às necessidades em 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Notas Explicativas 

 se a mais 184 mil utentes a oferta de serviços prestados em 
USF (acrescimo cobertura de 9%), atingindo mais de 2, 2 milhões de 
inscritos (cerca de metade da população inscrita em USF é da região  

Notas Explicativas 

 Continua a progressão de implementação do rastreio da retinopatia 
diabetica. Abarcando já 19 ACES/ULS (79%) e 11 Hospitais (85%). É a  
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relativamente ao ano anterior (2012 - 2111) região do país com mais diabeticos em programa de rastreio da 
retinopatia diabetica, implica um enorme esforço organizacional pela 
coordenação regional do programa. 

OOp3: Aumentar a cobertura do programa de rastreio do cancro 
da mama para 80% dos concelhos da região norte  

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 

3 
% de concelhos da região norte abrangidos pelo 
programa de rastreio do cancro da mama  

80% 3% 77% 100% Atingiu 

O Alargamento do programa depende em parte da disponibilização 
em tempo das unidades móveis da LPCC. Dois dos concelhos previstos 
para iniciar em 2012 só efetivaram em janeiro de 2013, garantindo-se, 
contudo, o limiar mínimo do intervalo da meta. Apesar destas 
dificuldades foram rastreadas mais de 90 mil mulheres no ano. 

 OOp4: Aumentar para 30% a taxa de 1ª consulta hospitalar em 
2012 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 
4 % primeiras consultas hospitalares 30% 1% 30% 100% Atingiu 

Cumpriu-se o objetivo, garantindo um valor superior à média 
nacional, num crescimento mais lento mas sustentado. 

 OOp5: Garantir que 55% dos doentes sujeitos a cirurgia 
programada nos hospitais da região norte a realizem através de 
cirurgia ambulatória 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 

5 
Taxa de cirurgia ambulatória em doentes submetidos 
a cirurgia programada 

55% 1% 56% 114% Superou 

Mantém-se o crescimento da taxa de cirurgia ambulatória acima da 
meta. Os crescimentos agora são mais lentos, mas é importante 
explorar todas as margens de progressão, neste indicador de boa 
prática médica, com proveitos para o bem-estar do doente. 

 OOp6: Aumentar em 15% o nº de serviços públicos de saúde com 
capacidade de efectuar a deteção precoce da infeção pelo Virus da 
Imunodeficiência Humana (VIH) (OE1) 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 

6 

Variação do número de serviços públicos de saúde da 
região norte, com capacidade de efectuar a deteção 
precoce da infecção pelo VIH, relativamente ao ano 
anterior (2011/2011) 

15% 2% 17,4% 112% Superou Alargou-se acima do expectável a oferta desta rede de serviços 

 
OOp7:    

Garantir que 96% das cianças tenham o PNV 
actualizado aos 2 e aos 7 anos 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 
7 

% de crianças das coortes de nascimentos que 
perfazem 2 e 7 anos no ano de 2012 com o PNV 
actualizado a 31 de Dezembro de 2012 

96% 0 97,0% 125% Superou  A performance conseguida pela ARS Norte nesta área é relevante  

 
OOp8 

Garantir uma taxa de cobertura de vacinação contra a 
gripe sazonal de 85% em idosos institucionalizados 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 
8 

% de idosos institucionalizados vacinados em 2012 
com a vacina contra a gripe sazonal 

85% 1% 92% 136% Superou 
Num contexto de dificil implementação os resultados superaram o 
previsto 

 OOp9: Garantir que pelo menos 85% dos ACEs disponibilizem 
contracepção de emergência nas suas unidades de saúde 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 
9 

Percentagem de ACES que disponibilizam 
contracepção de emergência nas suas unidades de 
saúde  

85% 10% 96% 118% Superou 
Atingiu-se quase o pleno na disponibilização da contraceção de 
emergência nas unidades de cuidados primários da região (ULS Alto 
Minho é a exceção) 

 OOp10: Garantir que pelo menos 40% dos hospitais com serviços 
de ginecologia/obstericia tenham uma consulta organizada de 
planeamento familiar para adolescentes 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 
10 

Percentagem de hospitais com serviços de 
ginecologia/obstetricia com consulta organizada de 
planeamento familiar para adolescentes 

40% 20% 77% 137% Superou 
Concretizou-se em 10 hospitais da região a existência de uma 
consulta organizada de PF para adolescentes, que é já uma marca 
muito interessante do progresso desta oferta organizada de serviços. 

 Oop11 Aumentar em 10% o número de primeiras consultas 
consultas de apoio intensivo de desabituação tabágica nos serviços 
de saúde da região norte. 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 
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11 

Variação do número de primeiras consultas de apoio 
intensivo de desabituação tabágica realizadas nos 
serviços de saude da região norte, relativamente ao 
ano anterior (2011/2011) 

10% 5% 8% 100% Atingiu 

Apesar da perda de alguns locais de consuilta (as "dores" de 
crescimento da reforma de CSP, com o aumento de USF, leva a 
desestruturar algumas consultas já organizadas e reformular outras). 
Não obstante, melhorou-se a eficiencia e o acessoa esta tipologia de 
consulta, conseguindo-se um aumento de 8% de primeiras consultas, 
dentro do limiar da meta proposta. 

 Oop12 Aumentar em 10% o número de utentes medicados com 
terapêutica hipocoagulante em vigilância nos CSP, documentado 
com registo em suporte informatico próprio (TAONET) 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 

12 

Variação do número de utentes hipocoagulados em 
vigilância nos CSP, com registo em suporte 
informático próprio (TAONET), relativamente ao ano 
anterior (2011/2012) 

10% 5% 15% 100% Atingiu 

Crescimento de 15% do número de utentes em programa de 
hipocoagulação nos CSP, no limiar superior da meta proposta 
(representando uma performace 50% superior ao previsto, no 
contexto de grande imprevisibilidade) 

 OOp13 Aumentar em 15% o número de utentes referenciados 
para a RNCCI 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 
 

13 
Variação do número de utentes referenciados para o 
RNCCI face ao ano anterior (2012/2011) 

15% 2% 17% 100% Atingiu 

Face às restrições económicas que limitavam o crescimento do 
número de vagas na RNCCI foi feito um esforço de rentabilização da 
oferta disponível na região, apelando a uma maior taxa de 
referenciação, o que foi conseguido. O resultado obtido inclui a 
também referenciação para cuidados paliativos. 

 OOp14 Aumentar para 13.000 o número de utentes em 
tratamento atendidos nos CRI 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação 
  

Notas Explicativas 
 

 

14 
Número de utentes em tratamento atendidos nos CRI 
da região norte no ano de 2012  

13.000 300 18.420 236% Superou 
Aumentou-se consideravelmente o número de consultas nos CRI ‘s. 
(42%). A fixação do valor crítico interferiu na taxa de realização 
apurada. 

 
EFICIÊNCIA         30,0   

 
OOp15 Garantir uma taxa de ocupação em internamento em 
unidades de desabituação de pelo menos 75% 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 
15 

Taxa de ocupação em internamento em unidades de 
desabituação  

75% 3% 79% 120% Superou 
Obteve-se uma taxa de ocupação compatível com as melhores 
praticas 

 OOp16 Aumentar o número de visitas domiciliárias para 25 por mil 
inscritos nos CSP 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 

16 Taxa de domicilios por mil inscritos nos CSP 25% 1% 25% 100% Atingiu 
Realizaram cerca de 100.000 domicilios medicos, mais 60% do que o 
realizado há 5 anos, o que diz da evolução desta boa prática. 

 OOp17 Garantir que 95% dos utentes inscritos para cirurgia nos 
hospitais do SNS, que foram resolvidos em 2012, não foram 
referenciados para entidades externas. 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 
17 

% de utentes inscritos para cirurgia no âmbito do 
SIGIC resolvidos dentro dos hospitais do SNS 

95% 1% 97% 114% Superou 
   Dos utentes da lista de inscritos para cirurgia nos hospitais do SNS 
que foram operados em 2012, apenas 3,3% foram resolvidos por 
referenciação aos hospitais convencionados. 

 OOp18 Centralizar e virtualizar, até 31 de Dezembro de 2012, 
todos os 110 servidores locais de SINUS/SAM/SAPE no Centro de 
Dados da ARS, garantindo a gestão remota dos servidores 
aplicacionais com a inerente redução de custos de manutenção 
associada 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 
18 

Plataforma informática implementada no Centro de 
Dados da ARS do Norte até 31 de Dezembro de 2012 

12 0 12 100% Atingiu 
Foi concretizada a primeira fase de centralização e virtualização de 
cerca de 110 servidores de bases de dados dos cuidados primários de  
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saúde no Centro de Dados da ARS Norte. A segunda fase dos 
servidores aplicacionais decorrerá em 2013. 

OOp19 Aumentar para 40% o peso relativo de embalagens de 
medicamentos genéricos no total de embalagens faturadas no ano 
de 2012, oriundas dos cuidados de saúde primários 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 

19 
% de genéricos no total de embalagens dispensadas, 
oriundas dos CSP.   

40% 1% 39% 100% Atingiu 

O número de embalagens de medicamentos genéricos prescritas nos 
CSP e aviadas nas farmácias de oficina da região norte, cresceu 15% 
face ao ano transacto, espelhando o esforço desenvolvido permitindo 
o cumprimento da meta exigente. 

 

OOp20 Diminuir em 25% os custos associados ao transporte de 
utentes às unidades prestadores de cuidados da região  

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 

20 

Variação percentual de custos associados ao 
transporte de utentes às unidades prestadores de 
cuidados da região, relativamente ao ano anterior 
(2012-2011) 

25% 1% 16% 68% Não atingiu 

A alteração legislativa dos preços a pagar às entidades 
transportadoras, imposta pela publicação dos despachos 7706-
A/2012 e 8706/2012 do SES, designadamente estabelecendo o 
pagamento dos serviços pelo valor máximo fixado até à celebração 
dos contratos decorrentes dos procedimentos definidos, impediu a 
concretização do objetivo por razões alheias à ARS. 
Até a 1 de junho de 2013, quando se iniciou a aplicação da nova 
tabela,   a ARSN estava em condições de cumprir (23%) a meta fixada 
 

 OOp21 Cooperar com o INEM na integração dos meios afectos às 
equipas das VMER e das ambulâncias SIV nas equipas dos serviços 
de urgências de pelo menos 5 hospitais. 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 
21 

Número de hospitais em que ocorreu a integração de 
meios das equipas das VMER /SIV nas equipas dos 
serviços de urgência 

5 3 5 100% Atingiu A última informação recolhida em outubro de 2012 garantia o 
cumprimento da meta  

 
QUALIDADE         25,0   

 OOp22: Garantir que 90% dos ACES assegurem cuidados 
continuados integrados 7 dias por semana, através de pelo menos 
uma ECCI 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 

22 
% de ACES com equipas ECCI com resposta 
assistencial nos 7 dias de semana 

90% 5% 75% 88% Não atingiu 

Por restrições na dotação de pessoal das equipas e do orçamento 
afeto a esta atividade não foi possivel atingir a meta proposta. Não 
obstante não pode ser negligenciável o esforço e resultado atingido 
de 18 ACES da região norte garantirem a existência de pelo menos 
uma equipa de ECCI com resposta assistencial 7 dias por semana nos 
365 dias do ano. 

 OOp23 Instalar até final do 1º semestre de 2012 em toda a região 
norte, um de sistema informático de gestão centralizada do 
processo de aquisições em toda a ARS, cumprindo a legislação 
sobre Contratação Pública 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 
23 

Solução informática implementada em toda a ARS do 
Norte até 30 de Junho de 2012 

6 0 6 100% Atingiu Concretizado no tempo definido 

 OOp24 Proceder a seis auditorias clinicas abrangendo unidades de 
cuidados saúde primários e unidades hospitalares 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 

24 
Nº de Auditorias clinicas realizadas a hospitais e 
unidades de CSP até 31 Dezembro de 2012 

6 1 5 100% Atingiu 

Para além das auditorias a 6 hospitais do SNS (consulta e hospital de 
imuno-hemoterapia) e a 2 misericórdias (codificação clinica e 
processo de produção/faturação),foi aindsa iniciada auditoria à 
referenciação via CTH 

 OOp25: Realizar auditorias clinicas aos prestadores externos que 
participam no Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 
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garantindo pelo menos 1000 observações auditadas 

25 
Nº de observações realizadas pelos auditores junto 
dos prestadores externos que colaboram no 
Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral  

1000 100 1514 119% Superou 
Realizaram-se mais de 50% das observações previstas, reforçando as 
iniciativas de avaliação e controlo da ARS com os prestadores 
externos 

 OOp26 Garantir que pelo menos 50% das açoes de formação 
financiadas pelo POPH e a executar em 2012, versem as áreas 
"Desenvolvimento organizacional dos CSP", "Gestão de programas 
prioritários do PNS" e "Cuidados Integrados" 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 

26 

% de ações financiadas pelo POPH que versam  as 
áreas "Desenvolvimento organizacional dos CSP", 
"Gestão de programas prioritários do PNS" e 
"Cuidados Integrados" 

50% 2% 55% 108% Superou 
Deu-se continuidade ao enfoque na formação em áreas prioritárias 
com um nivel de realização 10% acima do esperado. 

 OOp27: Criação de uma ferramenta de identificação das 
Desigualdades em Saúde, a disponibilizar no portal da ARS Norte 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 
27 

Ferramenta disponibilizada no Portal da ARS Norte 
até final de 2012 

12 0 12 100% Atingiu 
Concretizado no tempo definido. É uma mais-valia para os 
profissionais de saude e o público em geral 

 OOp28: Criação e disponibilização de uma INTRANET para os 
profissionais da ARS Norte para acesso aos serviços transversais às 
várias unidades orgânicas 

Meta 2012 Tolerância Resultado 
Taxa de 
Realização 

Classificação Notas Explicativas 

 
28 

INTRANET disponibilizada aos profissionais da ARS do 
Norte até final de 2012 

12 0 12 100% Atingiu 
Concretizado no tempo definido.Está disponivel para todos os ACEs e 
ULS com informação sobre calendário do rastreio, perfil de prescrição 
medicamentos e MCDT, etc. 

 NOTA EXPLICATIVA             

 
  

Ver coluna própria. 
No seguimento da monitorização semestral do QUAR da ARS Norte, foi aprovada a reformulação do OOp nº 18 e OOp nº 19 e respetivos indicadores.   

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS             

 
  

Ver coluna própria e apreciação no ponto ” Análise das Causas de incumprimento dos objetivos operacionais do QUAR”   
  

  
 
 

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS           

    Taxa Realização   PLANEADO % EXECUTADO % 

EFICÁCIA 110%   45,0 49,5 

OOp1 Aumentar para 55% o número de utentes inscritos em USF na região norte, até 31 de Dezembro de 2102 (OE1) 106% 
 

15% 16% 

OOp2 Aumentar em 25% o nº de ACES abrangidos pelo programa de rastreio de retinopatia diabética (OE1, OE3)) 100% 
 

10% 10% 

OOp3 Aumentar a cobertura do programa de rastreio do cancro da mama para 80% dos concelhos da região norte (OE1, OE3) 100% 
 

5% 5% 

OOp4 Aumentar para 30% a taxa de 1ª consulta hospitalar em 2012 (OE1) 100% 
 

10% 10% 
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OOp5 Garantir que 55% dos doentes sujeitos a cirurgia programada nos hospitais da região norte a realizem através de cirurgia 
ambulatória (OE1) 

114% 
 

10% 11% 

OOp6 Aumentar em 15% o nº de serviços públicos de saúde com capacidade de efetuar a deteção precoce da infeção pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (VIH) (OE1) 

112% 
 

5% 6% 

OOp7 Garantir que 96% das crianças tenham o PNV atualizado aos 2 e aos 7 anos (OE1) 125% 
 

5% 6% 

OOp8 Garantir uma taxa de cobertura de vacinação contra a gripe sazonal de 84% em idosos institucionalizados (OE1) 135% 
 

5% 7% 

OOp9 Garantir que pelo menos 85% dos ACES disponibilizem contraceção de emergência nas suas unidades de saúde (OE1) 118% 
 

5% 6% 

OOp10 Garantir que pelo menos 40% dos hospitais com serviços de ginecologia/obstetrícia tenham uma consulta organizada de 
planeamento familiar para adolescentes (OE1) 

135% 
 

5% 7% 

OOp11 Aumentar em 10% o número de primeiras consultas de apoio intensivo de desabituação tabágica nos serviços de saúde da 
região norte. (OE1) 

100% 
 

5% 5% 

OOp12 Aumentar em 10% o número de utentes medicados com terapêutica hipocoagulante em vigilância nos CSP, documentado 
com registo em suporte informático próprio (TAONET) (OE1, OE3) 

100% 
 

5% 5% 

OOp13 Aumentar em 15% o número de utentes referenciados para a RNCCI (OE1) 100% 
 

10% 10% 

OOp14 Aumentar para 13.000 o número de utentes em tratamento atendidos em 2012 nos Centros de Resposta Integrada da 
região Norte (OE1)  

135%   5% 7% 

EFICIÊNCIA 96%   30,0 28,8 

OOp15 Garantir uma taxa de ocupação em internamento em unidades de desabituação de pelo menos 75% (OE1,OE2) 120% 
 

10% 12% 

OOp16 Aumentar o número de visitas domiciliárias para 25 por mil inscritos nos CSP (OE1) 100% 
 

10% 10% 

OOp17 Garantir que 95% dos utentes inscritos para cirurgia nos hospitais do SNS, que foram resolvidos em 2012, não foram 
referenciados para entidades externas. (OE2) 

114% 
 

15% 17% 

OOp18 Implementar uma ferramenta informática que permita maximizar a capacidade instalada dos CDP, concretizando até final 
do ano de 2012, em 2 ACES da área metropolitana do Porto, a referenciação direta de todos os exames de radiologia convencional 
prescritos para os CDP que lhe estão associados (OE2)  

100% 
 

15% 15% 

OOp19 Aumentar para 25%, o peso relativo da faturação com medicamentos genéricos na despesa total com medicamentos (OE2) 100% 
 

15% 15% 

OOp20 Diminuir em 25% os custos associados ao transporte de utentes às unidades prestadores de cuidados da região norte (OE2) 68% 
 

25% 17% 

OOp21 Cooperar com o INEM na integração dos meios afetos às equipas das VMER e das ambulâncias SIV nas equipas dos serviços 
de urgências de pelo menos 5 hospitais. (OE2) 

100% 
 

10% 10% 

QUALIDADE 102%   25,0 25,3 

OOp22 Garantir que 90% dos ACES assegurem cuidados continuados integrados 7 dias por semana, através de pelo menos uma 
ECCI (OE1) 

88% 
 

10% 9% 

OOp23 Instalar até final do 1º semestre de 2012 em toda a região norte, um de sistema informático de gestão centralizada do 
processo de aquisições em toda a (OE2) 

100% 
 

20% 20% 
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OOp24 Proceder a seis auditorias clinicas abrangendo unidades de cuidados saúde primários e unidades hospitalares (OE2. OE3) 100% 
 

20% 20% 

OOp25 Realizar auditorias clinicas aos prestadores externos que participam no Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, 
garantindo pelo menos 1000 observações auditadas (OE2, OE3 
 

119% 
 

10% 12% 

OOp26 Garantir que pelo menos 50% das ações de formação financiadas pelo POPH e a executar em 2012 versem as áreas 
"Desenvolvimento organizacional dos CSP", "Gestão de programas prioritários do PNS" e "Cuidados Integrados" (OE3) 

108% 
 

20% 22% 

OOp27 Criação de uma ferramenta de identificação das Desigualdades em Saúde, a disponibilizar no portal da ARS Norte (OE3) 100% 
 

10% 10% 

OOp28 Criação e disponibilização de uma INTRANET para os profissionais da ARS Norte para acesso aos serviços transversais às 
várias unidades orgânicas (OE3) 

100% 
 

10% 10% 

TAXA DE REALIZAÇÃO GLOBAL     104% 

       
 

RECURSOS HUMANOS - 2012 
     

DESIGNAÇÃO   PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO 

 
Dirigentes - Direção superior 

 
20 60 80 20 

 
Dirigentes - Diretores Executivos 

 
20 420 420 0 

 
Dirigentes - Direção intermédia 

 
16 112 144 32 

 
Médicos 

 
12 28.392 27.864 -528 

 
Técnico Superior de Saúde 

 
12 1.284 1.056 -228 

 
Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) 

 
12 3.636 3.276 -360 

 
Enfermagem 

 
12 35.280 31.368 -3.912 

 
Técnico Diagnóstico Terapêutica 

 
12 2.796 2.268 -528 

 
Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) 

 
9 657 414 -243 

 
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) 

 
8 17.680 15.544 -2.136 

 
Assistente Operacional 

 
5 6.220 5.085 -1.135 

 
Religioso 

 
5 25 15 -10 

TOTAL       96.562 87.534 -9.028 

       
Nº de Efetivos no Organismo 

 
31-12-2011 31-12-2012 

  

Nº de efetivos a exercer funções  
 

9.512 8.529 
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RECURSOS FINANCEIROS - 2012 (Euros) 
     

DESIGNAÇÃO   ORÇAMENTO * EXECUTADOS DESVIO   

Orçamento de Funcionamento 
 

1.450.674.358 1.425.194.390 -2% 
 

      Despesas com Pessoal 
 

279.257.837 275.130.241 -1% 
 

      Aquisições de Bens e Serviços 
 

1.128.409.905 1.118.890.969 -1% 
 

      Outras Despesas Correntes 
 

43.006.616 31.173.180 -28% 
 

PIDDAC 
 

24.291.935 21.620.690 -11% 
 

Outros 
 

213.877 213.877 0% 
 

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)   1.475.180.170 1.447.028.957 -2%   

Nota:  *Dotações da Última Alteração Orçamental de 2012 - (Fonte: SIGO); Montantes executados, retirados da Conta de Gerência de 2012 
 

 
 



 

O QUAR 2012 da ARS do Norte, enquanto instrumento de gestão e referencial estratégico definia 28 objetivos 

operacionais que visavam a eficácia, eficiência e qualidade, tendo uma taxa de realização em cada um destes 

parâmetros, de respetivamente, 110%, 96% e 102%, de que resultou, em função dos diferentes pesos ponderais, 

uma taxa de realização global de 104%. 

Foram atingidas as metas fixadas de 26 objetivos (93% do total) , sendo que em 12 houve superação da meta 

(43%). Apenas 2 metas não foram atingidas, pelos motivos que a abaixo explicitaremos. 

 

QUADRO 3 - GRAU DE EXECUÇÃO DO QUAR 2012 

Parâmetro 
Nº Objetivos 
Operacionais 

Não Atingiu Atingiu Superou Taxa de Realização 

Eficácia 14 0 6 8 111% 

Eficiência 7 1 4 2 96% 

Qualidade 7 1 4 2 102% 

TOTAL 28 2 14 12 104% 

 
100% 7% 50% 43% 

 

Taxa de cumprimento 93% 
 

 
 

 

Os valores apurados para a taxa de realização levam em consideração as instruções do Conselho Coordenador de 

Avaliação de Serviços (CCAS) de fixar uma taxa máxima de 135% para todos as metas. Esse efeito refletiu-se na taxa 

de realização apurada, que teria uma expressão diferente nos objetivos de Eficácia (116%) e na taxa final que seria 

de 106% ao invés de 104%. 

Por outro lado, um dos objetivos não cumpridos (OOp 20: Diminuir em 25% os custos associados ao transporte de 

utentes) por razões exógenas à organização era aquele que tinha um maior peso ponderal, representando per si, 

7,5% da avaliação final. Ou seja, se fosse cumprido este objetivo, a taxa de realização subiria para 112%. O facto de 

não haver uma taxa mínima por objetivo, leva a que os ganhos pontuais obtidos pela superação de alguns 

objetivos sejam absorvidos por um resultado excessivamente negativo. 

No gráfico abaixo assinala-se a taxa de realização de cada objetivo operacional, com identificação daqueles 

considerados relevantes, distribuídos pelos três parâmetros: Eficácia (Oop 1 a Oop14), Eficiência (Oop15 a Oop 21) 

e Qualidade (Oop22 a Oop28). 
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1. Taxa de realização dos objetivos operacionais 
 

 

 

GRÁFICO 1: TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS    

 
 
 
  Objetivos não Relevantes  

  Objetivos Relevantes 

  Objetivos que ultrapassaram a taxa máxima de 135% 

 
 
 
 

2. Avaliação final 

 

Pese embora a avaliação quantitativa superar, de forma literal, em 4% a taxa de realização esperada, a frieza dos 

resultados apurados e as regras estabelecidas de avaliação, bem como o disposto na alínea c) do nº1 do artº 18 da 

Lei nº 66 –B/2007 de 28 de Dezembro, impelem a ARS Norte a qualificar o seu desempenho desempenho desempenho desempenho de de de de satisfatóriosatisfatóriosatisfatóriosatisfatório, ainda 

que não tenha concretizado um objetivo relevante, por razões exclusivamente exógenas á organização. 
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Para além do contexto económico difícil, no ano de 2012 ocorreram alterações orgânicas significativas com 

alterações do desenho organizacional e a incorporação de entidades até aqui não tuteladas pela ARS.   

Importa relevar na interpretação dos resultados, que praticamente metade dos indicadores definidos para medir os 

objetivos operacionais são de resultado ou de impacto, traduzindo o efeito direto ou consequente da ação 

pretendida na população alvo da intervenção, advindo daí um grau de exigência superior. Acresce-se que a maioria 

destes foi concretizada, em áreas tão significativas, como a progressão da reforma dos cuidados primários, a 

implementação dos programas de rastreios de base populacional, a cobertura e acesso à rede de cuidados 

continuados e os programas prioritários de saúde. 

Também significativo é que estes resultados quantitativamente acima do esperado foram conseguidos com menor 

dotação de recursos humanos (menos 9%) e financeiros (menos 2%). 

 

3. Análise das Causas de incumprimento dos objetivos operacionais do QUAR 

 

Apenas não foram concretizados dois objectivos, sendo um deles considerado relevante. 

Atentemos nas razões que estiveram subjacente a essa performance menos conseguida. 

 

● OOp20 - Diminuir em 25% os custos associados ao tra nsporte de utentes às unidades prestadores de 

cuidados da região norte (OE2) 

 

Até junho de 2012, a variação dos custos com transporte de doentes, face ao período homólogo de 2011, era de 

23,6%, em linha com o objetivo definido. 

Em 1 de junho de 2012, foi publicado um conjunto de diplomas que definiram um novo enquadramento legal para 

o transporte de doentes. 

O despacho 7702-A/2012 de 1 de Junho  e o despacho 8706/2012 de 22 de Junho do SES impôs a alteração dos 

preços pagar às entidades transportadoras, até à conclusão dos procedimentos concursais para a contratação 

destes serviços. 

A portaria nº 142-B/2012 de 15 de Maio e o despacho nº 7702-C/2012 de 1 de Junho do SES preveem algumas 

medidas restritivas ao nível da prescrição de transporte de doentes, nomeadamente a limitação genérica da mesma 

aos doentes com insuficiência económica, a comparticipação nos custos do transporte, em alguns casos, por parte 

dos doentes, e a possibilidade de utilização de um veículo alternativo à ambulância (VTSD), mais económico.  

O facto do impacto do aumento dos preços só ser visível nos meses seguintes à alteração (há um desfasamento 

temporal da faturação de 2 meses), e a expectativa de que as restantes medidas legais fossem implementadas e 

produzissem efeitos rápidos na redução de custos, levaram a que não fosse considerado necessário, até setembro 

de 2012, rever o objetivo inicialmente fixado e praticamente atingido até então. 

No entanto, verificou-se que: 

● As alterações à plataforma eletrónica de gestão de transportes que garantiriam a implementação da limitação 

da prescrição aos doentes insuficientes económicos, bem como a cobrança das comparticipações aos doentes, não 

foram garantidas em tempo útil (de acordo com o despacho 1360/2012 do SES, esta responsabilidade seria da 
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ACSS/SPMS); só no início de dezembro passou a ser visível, no sistema de gestão de transportes, a condição 

económica dos doentes, e a cobrança das comparticipações não está ainda, atualmente, a ser efetuada; 

● Os procedimentos concursais para a contratação de serviços de transporte de doentes, bem como a utilização 

de VTSD, foram, entretanto, suspensos pelo despacho 11054/2012 do MS e MAI; 

● A alteração dos preços referida teve um impacto de cerca de 10% nos custos; para além do aumento do preço 

por km, foi também alterada a forma de pagamento dos transportes de pequeno curso (taxa de saída por doente). 

Acresce que o processo de extensão da implementação da gestão eletrónica dos transportes aos doentes 

hemodialisados, que estava em curso, foi afetado pela não abertura do mercado a outro tipo de entidades 

transportadoras, uma vez que a capacidade instalada não era suficiente para as necessidades. 

Era expectável, e foi essa a perspetiva da ARSN, que o reflexo das restrições à prescrição compensasse o referido 

aumento de preços, permitindo a manutenção do cumprimento do objetivo QUAR 2012 quase atingido em junho, 

em linha com o objetivo da medida prevista no MoU para a redução de custos de 2012 face a 2010, cuja execução 

ficou em 21%. 

Este era um objetivo relevante, que a ARS considerou ser possível de concretizar, com as regras existentes à data da 

sua assunção e que só não foi cumprido por motivos exteriores à sua esfera de competência, pelo que o seu 

incumprimento não deveria, para este efeito, ser aplicável. 

Mesmo assim, e pese embora este contexto, o exercício anual permitiu uma redução  de 16,3% nos custo com 

transportes de doentes não urgentes, representando uma redução de 3,6M€ face a 2011. Alargando o horizonte 

temporal a 2010 (objetivo MoU) a redução cifra-se em cerca de 5,1 M€. 

 

● OOp22: Garantir que 90% dos ACES , assegurem cuidad os continuados integrados 7 dias por 

semana, através de pelos menos uma ECCI (OE1) 

 

Foram estabelecidas cartas de compromisso com 90% dos ACES com vista a garantir um grau de 

comprometimento entre as partes com vista à obtenção do preconizado neste objectivo. 

Problemas associados à dotação de recursos e respetiva autorização superior, nomeadamente nas áreas de 

reabilitação, e aos constrangimentos em colmatar as saídas profissionais por via de mobilidades, novas 

contratações ou utilização de horas extras para este fim, limitaram o alcance deste objetivo. Foi contudo, possível 

criar condições para efetivar esta cobertura 365 dias no ano em três quartos dos ACES. Sublinhe-se que a 

performance obtida (75%) per si, fora do contexto da avaliação, é um resultado interessante, demonstrativo da 

oferta deste tipo de cuidados de saúde emergentes nos ACES da região norte.  

Para além dos imponderáveis internos que impediram a implementação e/ou reconstrução das equipas juntaram-

se causas exógenas que confinaram fortemente a alocação de recursos inviabilizando soluções que poderiam 

satisfazer a resolução do problema e com isso a obtenção do objetivo desejado (considerado no contexto do 

QUAR como um objetivo não relevante). 
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B. Execução global do plano: Objetivos estratégicos definidos 

 

Depois de escalpelizados os indicadores de desempenho constantes do QUAR, valorizado neste documento, 

enquanto instrumento de estratégico de gestão, importa olhar para a execução do Plano de Atividades da ARS 

Norte no seu conjunto, verificando o que de mais relevante foi feito para responder aos 18 objetivos estratégicos 

que explicitam as 3 linhas Estratégicas que norteiam a conduta da ARSN no triénio 2012-2014  

 

1. Garantir o cumprimento dos programas prioritários do Plano Nacional de 

Saúde 

 

i.  Diabetes 

 

Ao nível da coordenação regional do programa alterou-se a estrutura organizativa, passando a englobar 

especialistas da área da saúde pública, medicina geral e familiar e endocrinologia. Esta mudança reflete a 

preocupação do envolvimento e articulação dos diferentes setores envolvidos na prestação de cuidados em 

diabetes (Plano Nacional Diabetes - PND,2012) incorporando também os contributos da função Observatório de 

Saúde (DSP). A mudança reflete a necessidade de desenvolver uma assistência integrada e complementar entre os 

níveis de cuidados ao utente com diabetes, como apontado no PND ( por antecipação em relação à criação, já em 

2013, das Unidades Coordenadores Funcionais da Diabetes -UCFD) 

Em Fevereiro decorreu a habitual reunião ARSN-ACES/ ULS (18 /24 entidades presentes) para análise das Normas 

de Orientação Clinica (NOC’s) relativas ao tratamento farmacológico da diabetes.  

Em Junho, a reunião foi pela 1ª vez formalmente alargada à Saúde Pública (22/24) e contou com a participação do 

Diretor do PND.  

Em Novembro, o VI Fórum Regional Diabetes serviu para a apresentação do Perfil da Diabetes na Região e para 

uma análise da implementação do PND e da definição de metas regionais e respetiva monitorização. Foi também 

apresentado uma avaliação à 1ª volta do programa regional de rastreio da retinopatia diabética e do seu estadio de 

implementação.  

No que diz respeito à atividade assistencial, atente-se nalguns indicadores da prestação ao nível dos cuidados 

primários de saúde. 

QUADRO 4 – INDICADORES CALCULADOS COM BASE NOS REGISTOS ICPC DE DIABETES    

Indicador 2011 2012 

Prevalência da diabetes 6,14% 6,56% 

Prevalência da diabetes gestacional 1,53% 1,81% 

% Pessoas com diabetes com pressão arterial < 130/80 32,64% 32,58% 

 % Pessoas com diabetes com colesterol LDL <=100mg/dl (mmol/L) 44,87% 44,36% 

% diabetes c/> =1exame pés no ano 59,91% 70,75% 

Nº de pessoas com diabetes fumadoras 15.944 17.768 

Nº de cegos e ambliopes por motivo de diabetes 2.246 2.791 

Fonte SIARS 
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Aumentou para 6,6% a percentagem de utentes identificados pelos médicos de família como tendo diabetes. 

Registe-se a evolução positiva das consultas de pé diabético nos CSP (variação de 18% face a 2011). Sete em cada 

dez diabéticos tiveram pelo menos uma consulta de exame aos pés. 

Verificou-se um aumento do número de internamentos em 2012 associados ao pé diabético. Todavia, o número 

global de amputações do membro inferior associadas a esta causa mantem a tendência decrescente, sendo isso 

especialmente evidente nas amputações major. Ou seja, os dados parecem indicar que há mais utentes 

diagnosticados com diabetes, e que as complicações são detetadas em fase mais precoces da evolução da doença. 

 

GRÁFICO 2 - NÚMERO DE INTERNAMENTOS POR PÉ DIABÉTICO (CODIGO ICD-9 : 357.2) 

 

 

GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE AMPUTAÇÕES POR DIABETES NA REGIÃO NORTE 

 
Fonte: ACSS/Base de Dados GDH – trabalhado pelo DEP/ARSN 

 

Uma outra complicação da diabetes que tem merecido nos últimos anos uma atenção acrescida é as complicações 

oculares associadas à doença, designadamente a retinopatia diabética. 

O ponto de situação deste programa regional, está desenvolvido a seguir em “ Promover a realização de rastreios 

de base populacional. 
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ii. VIH –SIDA 

 

Em relação ao Programa Regional de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sidaPrograma Regional de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sidaPrograma Regional de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sidaPrograma Regional de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida, importa realçar: 

O alargamento da oferta de serviços públicos de saúde com capacidade de efectuar a deteção precoce da infeção 

pelo Virus da Imunodeficiência Humana (VIH), com um crescimento de 17% relativamente ao ano transato. 

A implementação dos testes rápidos nos Centros de Diagnóstico Pneumológico, em articulação com o Programa 

Regional de Luta contra a Tuberculose. 

O apoio e reforço da gestão local do programa e sua monitorização; 

O aumento do conhecimento da dinâmica e dos determinantes da infeção, a nível da região Norte e respetivos 

ACeS/ULS; 

O restabelecimento, com o novo Programa Nacional para a Infeção VIH/sida, da articulação entre os níveis nacional 

e regional de gestão do Programa. 

 

No que diz respeito ao Programa Autoestima (intervenção dirigida a trabalhadores do sexo), apesar dos 

constrangimentos que se mantiveram durante o ano de 2012, manteve-se a abrangência do programa a vários 

concelhos do distrito de Viana do Castelo, Braga e Porto. 

Resumo dos resultados das atividades desenvolvidas pelos técnicos das Unidades Móveis:  

� Foram identificadas 306 novas mulheres (386 em 2011) (eram conhecidas 5 444 mulheres); 

� Foram estabelecidos 5 644 contactos (6 974 em 2009, 6 736 em 2010 e 4 927 em 2011); 

� Foram distribuídos 167 557 preservativos, 3 112 preservativos femininos e 15 165 lubrificantes; 

� Foram distribuídas 86 seringas, o que continua a apontar para uma diminuição da proporção de utilizadores 

de drogas injetáveis nesta população (1025 em 2008, 471 em 2009, 141 em 2010 e 324 em 2011); 

� Foram efetuadas 837 consultas médicas (mais 16% relativamente ao ano anterior) das quais 17% foram 

primeiras consultas.   

� Foram efetuados 1 212 contactos com), 776 contactos com Psicologia e 1 774 contactos com o Serviço Social; 

� Foram efetuados contactos exploratórios com a Unidade de Saúde Pública e com o Conselho de 

Administração da ULS do Nordeste, tendo em vista o alargamento do Programa Autoestima a este território, face 

às necessidades de intervenção identificadas a este nível. 

 

iii. Prevenção e Controlo do Tabagismo 

 

O enquadramento e reforço dado ao programa regional pelo novo Programa Nacional para a Prevenção e Controlo 

do Tabagismo (PNPCT) pode ajudar a inverter a tendência recente de diminuição do número de locais de cessação 

tabágica nos cuidados de saúde primários, também resultado de alguma turbulência na criação e reorganização 

das unidades funcionais prestadores de cuidados que tende a estabilizar, bem como de anteriores considerações 

de atribuições de carteiras adicionais para esta atividade. 
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QUADRO 5 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LOCAIS DE CONSULTA DE CESSAÇÃO 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

CSP 79 75 49 36 22 

Hospitais 7 10 8 9 10 

Totais 86 85 57 45 32 

 

Apesar deste handicap foi possível aumentar em 8% o número de primeiras consultas de cessação tabágica, que 

têm maior representatividade nos Hospitais (73%). De qualquer forma dar a oportunidade, no ano de 2012, a 1500 

fumadores poderem aceder a uma consulta de desabituação tabágica é um sinal importante do que já foi 

conseguido, mas também um desafio para a generalização desta prática em todos os ACES da região norte.  

 

QUADRO 6 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PRIMEIRAS CONSULTAS DE CESSAÇÃO TABÁGICA 

 
1ª Consultas de Cessação Tabágica 

 
2012 2011 

 
Nº. % Nº % 

ACES 411 27,3 405 29 

Hospitais 1093 72,7 991 71 

TOTAL 1504 100 1396 100 

 
 

 

Uma das questões que ciclicamente perturbam a monitorização dos resultados deste programa é a sistematização 

do registo e avaliação das consultas de apoio intensivo à cessação tabágica e de intervenção breve em tabagismo. 

Importa reter que estão identificados nas listas dos médicos de família 7,1% de utentes com registo de “Abuso do 

Tabaco” (código ICPC – 2: P17), tendo maior expressão nos concelhos da área metropolitana do Porto, atingindo a 

sua expressão máxima na ULS de Matosinhos (12%). 

No que diz respeito ao Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT), importa ainda realçar o 

seguinte: 

O início da implementação do projeto de vigilância sobre a exposição ao fumo de tabaco em estabelecimentos de 

restauração e bebidas, por parte das USP de 12 ACeS/ULS da região, com a identificação de 3 600 

estabelecimentos das unidades amostrais selecionadas; 

O início do projeto de monitorização do consumo de tabaco na região, com a implementação da avaliação de 

consumos nos alunos dos 7º, 9º e 12º anos de escolaridade; 

 

No ProgramaNo ProgramaNo ProgramaNo Programa    Escolas Livres de Tabaco (PELT)Escolas Livres de Tabaco (PELT)Escolas Livres de Tabaco (PELT)Escolas Livres de Tabaco (PELT), um subprograma do PPTT, no ano letivo de 2010/2011 estiveram 

envolvidas 59 agrupamentos de escolas pertencentes a 14 ACeS e no ano letivo 2011/2012, cerca de 67 

agrupamentos de escolas de 18 ACeS. 
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iv. Promoção da Alimentação Saudável 

 

A ARS do Norte tem implementado há alguns anos o Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) 

que incorpora os contributos da Psicologia da Saude, da Nutrição e da Saude Publica, visando que a população 

alvo escolar desenvolva atitudes e opções responsáveis e conscientes, designadamente no que se refere às 

escolhas alimentares. 

No ano de 2012 estiveram ativas 79 equipas PASSE locais distribuídas por 21 ACeS e 3 ULS – toda a região-, 

envolvendo um total de 340 profissionais de saúde, 171 agrupamentos de escolas, 2 605 turmas e 51 403 alunos. 

Pode ser observada, abaixo, a evolução temporal do programa; 

 

QUADRO 7 - EVOLUÇÃO TEMPORAL DA IMPLEMENTAÇÃO DO PASSE NA REGIÃO NORTE 

Ano de 
implementação 

Nº de 
Equipas 
Locais 

Nº de 
Profissionais das 

Equipas 

Nº de ACeS com 
Equipa PASSE 

Nº de 
Agrupamentos de 

Escola 

Nº de 
Escolas 

Nº de 
Turmas 

Nº de 
Alunos 

08/09 37 120 13 +1 ULS 36 61 108 1 893 

09/10 49 220 14 + 1 ULS 75 432 536 9 549 

10/11 68 267 19 + 1ULS 113 677 1 455 28 635 

11/12 79 340 21 + 3ULS 171 1 159 2 605 51 403 

Fonte: equipa gestora regional do PASSE/DSP/ARSN 

 

 

v. Programa de Saúde Mental 

 

Depois da criação do Conselho Regional para a Saude Mental importava nomear o Gabinete Tecnico de Saude 

Mental, o que se verificou em Junho de 2012. 

Foram definidas as linhas gerais de atuação e um programa a desenvolver no ano de 2013, sendo reconhecido a 

necessidade de uma melhor articulação entre os CSP e Hospitais no contexto dos 13 departamentos de saúde 

mental criados na região. 

No final de 2012, estavam identificados pelos médicos de família 6,6 % de utentes inscritos com “perturbações 

depressivas” (código ICPC-2: P76).  

 

vi. Doenças oncológicas 

 

As atividades com maior expressão em termos de programa nacional e regional centraram-se nos programas de 

rastreio de base populacional reconhecidamente recomendados como custo efetivos: 

- Rastreio do cancro do colo do útero 

- Rastreio do cancro da mama 

- Rastreio do cancro do colon e reto 
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Serão expostos abaixo no contexto do objetivo especifico “Promover a realização de base populacional” os 

resultados mais significativos alcançados em 2012. 

 

vii. Doenças Respiratórias 

 

As atividades desde programa enquanto intervenções estruturadas de índole regional não tiveram grande 

expressão em 2012, sendo uma área a desenvolver proximamente. 

Estão identificados pelos MF da região norte, 7% de utentes com bronquite crónica e 1% com Asma. 

Foi desenvolvido algum trabalho na identificação dos problemas e organização dos cuidados respiratórios no 

domicílio. 

 

viii. Doenças Cerebro-Vasculares 

 

Via Verde Coronária 

Os dados reportados oficiosamente pela Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares, apontam   

para um crescimento de 11,5% no número de admissões nas unidades de cuidados intensivos coronários (U-CIC), 

ultrapassando a barreira dos 5 mil episódios ano de 2012, com os doentes com enfarte do miocárdio a terem a 

maior representatividade com 62% das admissões, sendo que destas, 39% reportam-se às formas de apresentação 

mais grave, com supradesnivelamento do segmento ST. 

 

GRÁFICO 4 - NÚMERO DE DOENTES ADMITIDOS NA UNIDADE CORONÁRIA POR HOSPITAL EM 2012    

 
Fonte: Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares (DGS)  

 
 

O peso relativo das admissões pela via verde coronária (4,8%), embora tenha crescido relativamente ao ano 

anterior ainda está abaixo dos valores já alcançados em 2009 e 2010 sendo necessário aprimorar os meios que 

garantam uma maior efetividade deste serviço. 
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GRÁFICO 5- PERCENTAGEM DE ADMISSÕES NA UNIDADE CORONÁRIA PELA VIA VERDE (INEM) NOS HOSPITAIS DA REGIÃO NORTE    

 
Fonte: Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares (DGS) 

 
 

Relativamente à pratica de técnicas de reperfusão nas unidades coronárias verificou-se em 2012 um crescimento de 

20% do número de doentes tratados, explicado fundamentalmente pelas mais de mil (1025) angioplastias diretas 

(<12 h) realizadas nos hospitais  SNS da região norte. 

 

Via Verde AVC 

São já onze os hospitais na região norte dotados de Unidades de AVC num total de 98 camas. 

Em 2012 manteve-se a tendência crescente do número de admissões nestas unidades, aproximando-se no total da 

região dos 4 mil episódios.  

 

GRÁFICO 6 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DOENTES ADMITIDOS NAS U-AVC DOS HOSPITAIS DA REGIÃO NORTE    

 

Fonte: Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares (DGS) 
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Inverteu-se a tendência decrescente do peso relativo das admissões realizadas através da via verde do AVC, 

verificando-se uma representatividade de 35%, igual ao do ano anterior em termos percentuais, mas superior em 

termos quantitativos. 

 

GRÁFICO 7 - %  DOENTES ADMITIDOS NAS UNIDADES DE AVC PELA VIA VERDE (INEM) 

 

 

Fonte: Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares (DGS) 

 

 

GRÁFICO 8 - NÚMERO DE DOENTES ADMITIDOS NAS U-AVC EM 2012 POR HOSPITAL    

 

Fonte: Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares (DGS) 

 

O Hospital de Braga foi a instituição com mais internamentos nestas unidades, mas no CHSJ foi maior a 

percentagem de admissões (23%) pela Via Verde AVC.  

Foram submetidos a fibrinólise 405 doentes, representando 8% dos AVC isquémicos verificados. 

Triplicou o número de doentes com AVC submetidos a terapêutica endovascular havendo registo de intervenção 

em 112 casos. 
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Programa de Controlo de Hipocoagulação nos cuidados primários de saúde 

 

Continua a evoluir a implementação do Programa de Controlo de Hipocoagulação nos cuidados primários de 

saúde. Houve um crescimento de 15% no número de hipocoagulados monitorizados nos CSP, passando a ter uma 

representatividade de 16% no universo dos utentes elegíveis. 

Continua a existir uma grande discrepância entre os ACES na adesão a este programa, existindo situações de pleno 

sucesso (ULS Nordeste e ACES Douro Sul) com mais de 60% dos utentes hipocoagulados a serem seguidos nas 

suas unidades de cuidados de saúde primários e outros, nas zonas mais urbanas com adesões incipientes. 

O papel formador e dinamizador dos hospitais é claramente um determinante deste Programa e sucesso. 

 

GRÁFICO 9 - NÚMERO DE UTENTES HIPOCOAGULADOS EM MONITORIZAÇÃO  NOS CSP    

 

 
 

QUADRO 8 - CONTROLO DE HIPOCOAGULAÇÃO NOS CSP 

2011 2012 

Utentes ativos 
em TAONET 

Utentes distintos com 
prescrição de 

Acenocumarol ou 
Varfarina 

% de Utentes em 
Programa de 

Hipocoagulação ativos 
em TAONET 

Utentes ativos 
em TAONET 

Utentes distintos 
com prescrição de 
Acenocumarol ou 

Varfarina 

% de Utentes em 
Programa de 

Hipocoagulação 
ativos em TAONET 

5.189 34.961 14,8% 5.967 37.402 16,0% 

 
 

  

2. Consolidar a reforma dos Cuidados de Saúde Primários 

 

Manteve-se a trajetória empreendedora de implementação do novo modelo organizativo consignado na reforma 

dos cuidados primários de saúde. 
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Em 2012 entraram em atividade mais 26 USF (crescimento de 15%) proporcionando a mais 184 mil utentes 

cuidados prestados neste modelo organizativo, que já é maioritário na região (56%), abrangendo mais de 2,2 

milhões de utentes em toda a região norte. 

No final do ano de 2012 estavam em atividade 195 USF, sendo quase metade ( 49% ) de  modelo B . 

Relativamente às Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) também se registaram avanços com a criação de 

mais 16 unidades, correspondendo a um acréscimo de 20%. 

A evolução relativamente a 2011 é retratada no quadro abaixo: 

 

QUADRO 9 - REFORMA DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – UNIDADES FUNCIONAIS    

Situação 

USF 
UCC 

Geral Modelo B 

Até 2011 Em 2012 Total Até 2011 Em 2012 Total Até 2011 Em 2012 Total 

Entradas 239 23 262 127 14 141 107 0 107 

Excluídas ou desistentes 44 2 46 19 11 30 0 0 0 

Concluídas 181 12 193 84 8 92 73 16 89 

Iniciaram a atividades 169 18 187 84 12 96 73 16 89 

Extintas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Transição para modelo A 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

Em atividade 169 26 195 84 11 95 73 16 89 

 

Deu-se início ao trabalho de definição de indicadores regionais de contratualização interna das Unidades de Saúde 

Pública (USP). 

 

Na sequência das suas competências o Departamento de Contratualização, através da ERA Norte, durante 2012, 

continuou a promover a consolidação da reforma dos cuidados de saúde primários, principalmente através das 

seguintes ações: 

� Reuniões com os profissionais, por iniciativa destes ou dos ACeS, esclarecendo o âmbito e objetivo da 

reforma; 

� Apoio e acompanhamento das equipas candidatas a USF (modelo A e B) e UCC; 

� Auditorias das candidaturas a modelo B; 

� Análise e emissão de parecer, em conjunto com o departamento de contratualização, das candidaturas; 

� Acompanhamento das USF e UCC em atividade com os objetivos de: 

o Identificar constrangimentos ao seu desenvolvimento; 

o Encontrar soluções de resolução dos constrangimentos; 

o Divulgar as boas práticas entre as unidades. 

o Transferência do processo de apoio e acompanhamento das unidades em funcionamento para os 

Conselhos Clínicos e de Saúde; 
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o Participação em reuniões nacionais (MCSP; GCECSP; GTDCSP) sobre o desenvolvimento da reforma; 

o Participação em encontros locais, regionais e nacionais de profissionais e equipas; 

o Elaboração da estatística nacional e regional norte do desenvolvimento da reforma. 

 

Para estas ações foi realizada a seguinte quantidade de atividades: 

 

QUADRO 10 - REFORMA DOS CSP - ATIVIDADES REALIZADAS (I) 

Descrição da atividade 
(a referência diz respeito às ações anteriores) 

Até 2011 2012 
Total 

USF UCC Subtotal USF UCC Subtotal 

Reuniões com profissionais para esclarecimento do âmbito 
e objetivo da reforma (1) e para apoio e acompanhamento 
das equipas candidatas a USF e UCC (2) 

116 107 223 37 4 41 264 

Reuniões com os serviços da ARS Norte na sequência do 
apoio e acompanhamento das equipas candidatas (2) 

61 4 65 7 2 9 74 

Auditorias das candidaturas a modelo B (3) 87 0 95 14 0 14 109 

Análise de candidaturas USF e UCC (4) 174 73 247 18 16 34 281 

Emissão de parecer técnico – USF Mod A e UCC (4) 181 73 254 12 16 28 282 

Emissão de parecer técnico – USF Mod B 99 - 99 8 - 8 107 

Acompanhamento das USF e UCC (5) – Reuniões no quadro 
do acompanhamento pré-definido com emissão de 
relatório 

429 2 431 86 4 90 521 

Acompanhamento das USF e UCC (5) – Reuniões além do 
pré-definido 

66 0 66 28 0 28 94 

Acompanhamento das USF e UCC (5) – Reuniões com os 
ACeS 

15 0 15 8 1 9 24 

 

 

QUADRO 11 -    REFORMA DOS CSP - ATIVIDADES REALIZADAS (II) 

Descrição da atividade 
(a referência diz respeito às ações anteriores) 

Até 2011 2012 

Total 

USF UCC Subtotal USF UCC Subtotal 

Participação em reuniões nacionais (7) 35 8 43 9 2 11 54 

Participação em Encontros (8) 10 
2 

12 4 4 8 20 

Elaboração da estatística nacional e regional – 
Relatório (9) 

Semanal 

Reunião da ERA Semanal 

Acompanhamento das USF e UCC (5) – Formação sobre “Comunicação e Avaliação de 
equipas” 
Formador: Quadros e Metas 
Formandos: ERA Norte e colaboradores – alguns CCS 

3 x 4h 

Transferir o processo de acompanhamento para os CCS (6) – Formação dos CCS e UAG 
(Acompanhamento das UF) 
Formadores: ERA Norte 

6 x 4h 



 

 

3. Promover a realização de rastreios de base populacional 
 

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

de difusão do rastreio do programa de rastreio regional de base pop

Região Norte e 3 Centros de Saúde de outros 3 ACES.

 

QUADRO 

 
Mulheres elegíveis 

Rastreios realizados (N.º de colheitas)

Mulheres rastreadas (N.º) 

Mulheres rastreadas (%) 

Mulheres convidadas (N.º) 

Mulheres convidadas (%) 

 

A atividade de rastreio foi insidiosa no primeiro semestre de 2010, com os diferentes ACES a iniciarem rastreio em 

diferentes momentos. Em 2011 verificou

taxa de adesão de 40%. Este cresciment

disponibilidade dos frascos para colheita influenciou negativamente esta progressão, terminando

decréscimo de 16% face ao ano transato, baixando a cobertura do ano elegível p

    

GRÁFICO 10 - ATIVIDADES DE RASTRE

Formandos: CCS e UAG 

Transferir o processo de acompanhamento para os CCS (6) 
de Acompanhamento interno e Qualidade) 
Formadores: ERA Norte 
Formandos: CCS 

Promover a realização de rastreios de base populacional  

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

de difusão do rastreio do programa de rastreio regional de base populacional, abrangendo 8 dos 26 ACES da 

Região Norte e 3 Centros de Saúde de outros 3 ACES. 

QUADRO 12 - RCCU - EVOLUÇÃO ANUAL NA REGIÃO NORTE 

2009 2010 2011

1.315 66.850 66.582

(N.º de colheitas) 632 16.298 26.570

632 16.290 26.536

48,1% 24,4% 39,9%

635 17.588 29.921

48,3% 26,3% 44,9%

tividade de rastreio foi insidiosa no primeiro semestre de 2010, com os diferentes ACES a iniciarem rastreio em 

diferentes momentos. Em 2011 verificou-se um crescimento de 63% no número de mulheres rastreadas, com uma 

taxa de adesão de 40%. Este crescimento ainda se manteve no 1º semestre de 2012, mas os problemas com a 

disponibilidade dos frascos para colheita influenciou negativamente esta progressão, terminando

decréscimo de 16% face ao ano transato, baixando a cobertura do ano elegível para 33%.

ATIVIDADES DE RASTREIO NAS UNIDADES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS EM PROGRAMA

Transferir o processo de acompanhamento para os CCS (6) – Formação dos CCS (Plano 

34 

Em 2010, após a conclusão da fase piloto, realizada em 2009 em 2 USF do concelho da Maia, deu-se início à fase 1 

ulacional, abrangendo 8 dos 26 ACES da 

2011 2012 

66.582 66.558 

26.570 22.234 

26.536 22.218 

39,9% 33,4% 

29.921 26.966 

44,9% 40,5% 

tividade de rastreio foi insidiosa no primeiro semestre de 2010, com os diferentes ACES a iniciarem rastreio em 

se um crescimento de 63% no número de mulheres rastreadas, com uma 

o ainda se manteve no 1º semestre de 2012, mas os problemas com a 

disponibilidade dos frascos para colheita influenciou negativamente esta progressão, terminando-se o ano com um 

ara 33%. 

IMÁRIOS EM PROGRAMA

 

2 x 6h 
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Estamos longe da meta de 70,0%, valor necessário para se observar impacto favorável com o programa de rastreio 

organizado. A percentagem de mulheres convidadas (41%) está muito aquém do desejável. Esse aspeto explica a 

baixa taxa de positividade encontrada (cerca de 2%, quando o expectável era 4,5%), porque presumivelmente estão 

a ser rastreadas aquelas mulheres que já faziam rastreio oportunista. Isto é, os ganhos do rastreio resultantes da 

sua universalidade, proporcionando o rastreio a mulheres que nunca tinham tido acesso a ele ou o faziam 

episodicamente está a ser perdido por falta de massificação dos convites (apesar de se verificarem assimetrias 

assinaláveis entre ACES). 

Para combater esta fraca adesão tem que se proporcionar aos ACES garantias sustentadas de que não haverá 

roturas de stock do material de colheita. Com este handicap é difícil mobilizar os ACES para incentivarem o rastreio. 

 

QUADRO 13 - PROGRAMA DE RASTREIOS DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO – MULHERES RASTREADAS 

 

 

Concluindo, a indefinição do modelo de financiamento que torne sustentável este programa de rastreio impede a 

evolução desejável e faz perigar o impacto favorável do programa na população alvo e o seu custo-efetividade. 

Anexa-se documento explicativo da tramitação processual relacionada com este programa e das medidas 

propostas para o ultrapassar. 

    

B - Programa de rastreio do cancro da mama 

 

Prosseguiu em 2012 o alargamento da área de abrangência do programa de rastreio do cancro da mama, 

atingindo 65 concelhos da região norte (76%).  
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FIGURA 1 - PROGRAMA DE RASTREIO DO CANCRO DA MAMA – CONCELHOS DA REGIÃO NORTE 

 

 

No primeiro trimestre de 2013 vão iniciar rastreio mais 4 concelhos (2 novos ACES). Para conseguir a cobertura 

total vão ser necessárias mais 4 unidades (uma fixa e três móveis), sendo expectável a cobertura da região no final 

de 2013, embora esta só se materialize no ano seguinte já que as unidades novas só ao fim de 2 anos abrangem 

toda a região que lhe está afeta. 

No ano de 2012 foram rastreadas 90.659 mulheres sendo realizadas 8.936 consulta de aferição.   

Quando se avalia o acumulado desde o início do programa, apura-se a seguinte informação: 

 

QUADRO 14 -    PROGRAMAS DE RASTREIOS DO CANCRO DA MAMA – INDICADORES (I)    

 

 

A percentagem de casos com necessidade de uma consulta de aferição para esclarecimento da imagem de 

mamografia de rastreio foi de 8,4% próximos dos valores internacionalmente aceites como boa prática (7%). O 

resultado desta consulta despoletou a referenciação hospitalar de 6,6% a que corresponde um rácio de 5,66 por 

mil mulheres rastreadas o que também se coaduna com o expectável. 

Estes resultados estão em consonâncias com aqueles apurados na avaliação de 2010 o que mostra a consistência 

desejável. 
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QUADRO 15 - PROGRAMAS DE RASTREIOS DO CANCRO DA MAMA – INDICADORES (II) 

 

 

C - Programa de rastreio do cancro do cólon e recto 

 

Face à indefinição do modelo de financiamento está temporariamente suspensa a realização do estudo piloto do 

programa de rastreio do cancro do colon e recto.   

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. 

A fase piloto estava prevista arrancar no ACES Porto Ocidental em colaboração com Centro Hospitalar do Porto. 

 

QUADRO 16 - PROGRAMA DE RASTREIO DO CANCRO CÓLON E RECTO 

 

 

D - Programa Regional de Rastreio da Retinopatia Diabética     

    

Durante o ano de 2012 alargou-se a cobertura do Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética a 80% dos 

ACES/ULS da região, tendo-se iniciado a implementação em mais 5 ACES (acréscimo de 25% relativamente a 2011), 

designadamente: 

� ACES Baixo Tâmega 

� ACES Barcelos/Esposende 

� ACES Gaia 

� ACES Alto Ave 

� ACES Vale de Sousa Norte 

ACES do CH do Porto
População alvo 

(50-74 anos)
População alvo 

anual (50-74 anos)
População rastreada 

(50%)
N.º pessoas com 
PSOF positiva *

N.º pessoas com 
pólipos/carcinoma *

ACES Porto Ocidental 53.760 26.880 13.440 1.662 1.206

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

Fase inicial do rastreio do cancro do cólon e recto  - estimativa anual para ACES Porto Ocidental
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Ficaram a aguardar entrar em Programa os ACES de Braga, Gerês Cabreira, Famalicão, Povoa de Varzim/Vila do 

Conde e Vale de Sousa Sul. 

No final de 2012 tinham já completado a 1ª volta do rastreio, metade dos ACES/ULS. 

Em termos de representatividade dos diabéticos identificados, 64% dos diabéticos já estavam abrangidos pelo 

programa de rastreio, faltando pouco mais de um quarto dos diabéticos a serem cobertos por este programa de 

rastreio. 

 

GRÁFICO 11 - POPULAÇÃO ALVO DO PROGRAMA DE RASTREIOS DA RETINOPATIA DIABÉTICA 

 
Fonte: Siima Rastreios/SIARS 

A mais-valia em termos de cobertura do rastreio populacional em comparação com o que sucede no rastreio 

oportunista é ilustrada pela figura abaixo. 

O cruzamento de informação recolhida junto dos sistemas de informação dos hospitais e cuidados de saúde 

primários, quando cruzado com o universo dos utentes diabéticos em programa permite concluir a maior 

acessibilidade disponibilizada pelo rastreio organizado de base populacional. 

 

FIGURA 2- PROGRAMA DE RASTREIO DA RETINOPATIA DIABÉTICA    

 

Fonte: Sonho/SIARS/SIIMA RASTREIOS 



39 
 

Para avaliar as taxas de adesão ao rastreio é necessário que cada ACES cumpra um ciclo completo (uma volta), 

sendo os valores encontrados, os contantes da tabela infra.  

 

QUADRO 17 - PROGRAMA DE RASTREIO DA RETINOPATIA DIABÉTICA – TAXA DE ADESÃO 

 
Fonte: Siima Rastreios 

 

Até ao final de 2012 tinham sido efetuadas no programa de rastreio 100.867 retinografias que correspondiam a 

86.348 diabéticos. Destes, 14.459 já repetiram o exame, uma vez que estavam na 2ª volta.  

 

QUADRO 18 - PROGRAMA DE RASTREIO DA RETINOPATIA DIABÉTICA – RETINOGRAFIAS EFETUADAS 

Nº de Retinografias Nº de Diabéticos 

V
o

lt
a 1 71.859 71.859 

2 29.008 14.489 

Total Geral 100.867 86.348 

Fonte: Siima Rastreios 

Relativamente à atividade realizada em 2012, foram rastreados 49.354 diabéticos. 

No que se refere às leituras, deram entrada nos 3 Centros de Leitura 48.080 retinografias, tendo sido lidas 34.825, 

conforme quadro infra: 

 

  

Pop. Alvo

Utentes 

Convocados

Utentes 

Rastreados Tx. de Adesão

Gondomar 10.530 8.335 4.024 48%

Feira/Arouca 9.116 8.718 4.370 50%

Porto Ocidental 9.405 8.674 4.418 51%

Alto Tâmega e Barroso 6.699 6.117 3.191 52%

Maia 6.882 5.130 2.692 52%

Marão e Douro Norte 7.266 6.160 3.283 53%

Porto Oriental 7.317 6.689 3.675 55%

Espinho/Gaia 11.132 7.715 4.441 58%

Aveiro Norte 7.263 6.244 4.123 66%

ULS Alto Minho 16.455 15.403 10.244 67%

ULS Matosinhos 7.512 6.609 4.456 67%

ULS Nordeste 10.122 9.692 6.690 69%

Douro Sul 4.896 3.670 2.901 79%

TOTAL 114.595 99.156 58.508 59%
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QUADRO 19 - PROGRAMA DE RASTREIO DA RETINOPATIA DIABÉTICA – RETINOGRAFIAS EFETUADAS E LEITURAS 

 
Fonte: Siima Rastreios 

 

O Serviço de Oftalmologia do CH São João, que funciona com principal centro de leitura da região não tem 

demonstrado capacidade para efetuar as leituras em tempo adequado, pelo que se consolidou a necessidade de 

encontrar uma solução para este problema em 2013. 

 

A percentagem de casos identificados com necessidade de tratamento nos ACES que completaram a primeira volta 

foi de 5,8%, com variações significativas entre cada ACES, conforme gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO 12 - PERCENTAGEM DE DIABÉTICOS RASTREADOS COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO (TAXA DE POSITIVIDADE) 

 

Fonte: Siima Rastreios 

 

No que se refere aos tratamentos e para a 1ª volta, verifica-se que tinham sido convocados 1.498 diabéticos, tendo 

iniciado tratamento 1.219, até ao fim de 2012, conforme distribuição infra: 

 

 

 

 

 

Entregues Com Resultado % Média Moda Desvio Padrão

CH São João 32.986 19.820 60 268 328 144

Centro Oftalmológico de Lamego 8.844 8.836 100 14 4 19

CH Gaia/Espinho 6.250 6.169 99 16 1 16

Total 48.080 34.825 72,4

Nº de Dias para a LeituraRetinografias
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QUADRO 20 - PROGRAMA DE RASTREIO DA RETINOPATIA DIABÉTICA - TRATAMENTOS 

    
Fonte: Siima Rastreios 

 
 

 

4. Promover a resposta a necessidades de saúde emergentes (cuidados no domicílio, 

cuidados continuados integrados, cuidados paliativos)  

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA RNCCI EM 2012 

 

UNIDADES DE INTERNAMENTO 

 

No final de 2012 existia na região Norte a seguinte capacidade instalada, em termos de Unidades de internamento 

da RNCCI.   

    

QUADRO 21 - CAPACIDADE INSTALADA NA REGIÃO NORTE 2012 (CAMAS) 

UC UMDR ULDM UCP 

313 552 965 53 

Fonte: Relatório de Monitorização da Atividade nos Cuidados Continuados Integrados na Região Norte em 2012 
 
 

Estas 1883 camas disponíveis nas diferentes tipologias estavam consubstanciadas em 89 contratos celebrados com 

diferentes entidades do setor social, privado e publico.  

 

A tipologia de internamento que mais cresceu percentualmente em lugares foi a de Paliativos (UCP) com 23,3%, 

seguida por ordem decrescente da tipologia de Longa Duração e Manutenção (ULDM), Média Duração e 

Reabilitação (UMDR) e Convalescença (UC). 

Exames
Entregues

ao CL
Exames  Lidos

Resultados
Positivos

Convocado
p/ tratamento

Iniciado
Tratamento

CHAA 1.840 175 9,5% 10 5,7% 0 0,0% 0 0,0%

CHEDV 8.470 6.289 74,3% 439 7,0% 273 62,2% 269 98,5%

CHMA 1.765 303 17,2% 14 4,6% 0 0,0% 0 0,0%

ULSNE 5.075 4.628 91,2% 464 10,0% 144 31,0% 24 16,7%

CHP 6.024 3.570 59,3% 196 5,5% 66 33,7% 54 81,8%

CHTMAD 9.365 9.335 99,7% 210 2,2% 107 51,0% 105 98,1%

CHTS 1.942 1.649 84,9% 47 2,9% 21 44,7% 21 100,0%

CHVNG/E 7.892 7.362 93,3% 466 6,3% 311 66,7% 270 86,8%

CHSJ 5.739 3.957 68,9% 295 7,5% 181 61,4% 112 61,9%

ULSAM 10.153 5.716 56,3% 335 5,9% 229 68,4% 199 86,9%

ULSM 5.722 5.244 91,6% 337 6,4% 166 49,3% 165 99,4%

TOTAL 63.988 48.229 75,4% 2.813 5,8% 1.498 53,3% 1.219 81,4%
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Todavia, a taxa de crescimento foi bem menor relativamente ao ano transato, o que se explica face à capacidade até Todavia, a taxa de crescimento foi bem menor relativamente ao ano transato, o que se explica face à capacidade até Todavia, a taxa de crescimento foi bem menor relativamente ao ano transato, o que se explica face à capacidade até Todavia, a taxa de crescimento foi bem menor relativamente ao ano transato, o que se explica face à capacidade até 

então instentão instentão instentão instalada e à conjuntura económica nacional.alada e à conjuntura económica nacional.alada e à conjuntura económica nacional.alada e à conjuntura económica nacional.        

 

QUADRO 22 -    EVOLUÇÃO Nº CAMAS 2010-2012 

 2010-2011 2011-2012 

Convalescença 19,4% -5,7% 

Média Duração e Reabilitação 2,8% 6,6% 

Longa Duração e Manutenção 27,8% 8,3% 

Paliativos 22,9% 23,3% 

TOTAL 17,8% 8,1% 

Fonte: Relatório de Monitorização da Atividade nos Cuidados Continuados Integrados na Região Norte em 2012 

 

Este abrandamento da oferta foi minimizado pela maior eficiência nas equipas que integram a RNCCI, no processo 

de referenciação e na melhor utilização dos lugares disponíveis na rede. 

 

EQUIPAS 

 

Equipa de Gestão de Altas (EGA Hospitais) / Equipas Referenciadoras dos Cuidados de Saúde Primários (ER-ACES) 

As equipas referenciadoras hospitalares – Equipas de Gestão de Altas (EGA) estão presentes em todos os hospitais 

da rede pública, o que corresponde a uma taxa de implementação de 100%.  

As equipas referenciadoras dos Cuidados de Saúde Primários (ER-ACES) cresceram de forma exponencial durante 

2012, a par da reestruturação dos Cuidados de Saúde Primários e da implementação das Equipas de Cuidados 

Continuados Integrados (ECCI), para o qual contribuiu de forma significativa o conjunto de reuniões promovidas 

pela ARS Norte, IP com os Diretores Executivos dos Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES) da Região no 

decurso de 2011, com o objetivo de melhorar a articulação dos Cuidados de Saúde Primários com a RNCCI e 

incrementar a quantidade e a qualidade das referenciações originárias destes.  

Foram criadas mais 71 Equipas Referenciadoras nos ACES em 2012, correspondendo a um crescimento de 78% face 

ao anterior. 

    

Equipa de Coordenação Local (ECL) 

Não correram variações ao número de ECL constituídas relativamente a 2011, mantendo-se em 2012 as mesmas 28 

ECL’s. 

 

Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) 

Comparativamente a 2011, ano no qual se encontravam em funcionamento 86 ECCI, com uma média de 19 lugares 

cada, perfazendo um total de 1660 lugares, no decurso de 2012 houve um aumento global de 50 lugares, passando 

a existirem 85 ECCI, com uma capacidade global de 1710 lugares.  
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Equipa Intra Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) 

No decurso de 2012 continuou o processo de implementação do Despacho nº.7968/2011. DR nº107, série II de 

02.06.2011 na região, tendo sido promovidas pela ARS Norte, IP, 4 reuniões com os Conselhos de Administração 

dos Hospitais com vista à criação das EIHSCP. No ano 2012 apenas se concretizou o início de funcionamento da 

EIHSCP do CH Porto que juntamente com a equipa similar do CH São João, criada em 2011, assistiram 295 doentes 

neste ano. 

 

RESPOSTAS EXISTENTES E ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

 

Número de doentes assistidos 

Em 2012 foram admitidos na RNCCI na Região 12.860 doentes. Este número comporta não só os referenciados e 

validados em 2012 mas também os doentes que permaneciam em lista de espera a 31.12.2011 e que transitaram 

em espera para virem a ser admitidos em 2012. 

 

QUADRO 23 - NÚMERO DE DOENTES ASSISTIDOS EM 2012 NA REGIÃO    

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

1.058 1.052 1.197 960 1.129 1.032 1.130 1.000 951 1.222 1.111 1.018 12.860 

Fonte: Relatório de Monitorização da Atividade nos Cuidados Continuados Integrados na Região Norte em 2012 

 

Comparativamente a 2011, no qual foram assistidos 12.189 doentes, verifica-se que em 2012 foram assistidos mais 

671 doentes, o que representou um aumento de 5,5% no total de doentes assistidos na Região. 

 

Taxa Ocupação 

Na tabela seguinte pode-se observar globalmente por tipologia a taxa de ocupação média em 2012 das respostas 

existentes na Região Norte e respetiva variação para 2011. 

 

QUADRO 24 - VARIAÇÃO TAXA DE OCUPAÇÃO POR TIPOLOGIA 2011-2012    

 2011 2012 Variação 

Convalescença 77% 88% + 4% 

Média Duração e Reabilitação 91% 93% + 2 % 

Longa Duração e Manutenção 94% 95% + 1% 

Paliativos 76% 78% + 2 % 

ECCI 35% 57% + 22 % 

Fonte: Relatório de Monitorização da Atividade nos Cuidados Continuados Integrados na Região Norte em 2012 
 

Em todas as respostas implementadas verifica-se um aumento percentual da taxa de ocupação, ou seja, otimização 

rentabilização dos recursos existentes. 

 

 



44 
 

Demora média 

A demora média por tipologia na Região em 2012 não ultrapassou nas tipologias de Convalescença e de Média 

Duração e Reabilitação os tempos máximos previstos de permanência de cada doente na Unidade em cada uma 

destas tipologias, sendo de 27 dias e de 72 dias, respetivamente. 

Na Tipologia de Longa Duração e Manutenção a demora média em 2012 situou-se nos 162 dias, em Paliativos nos 

29 dias e em ECCI nos 79 dias. 

 

Altas e Óbitos 

Em 2012 ocorreram 12.508 altas da RNCCI. Destas cerca de 16% foram por óbito, num total de 1.998 óbitos 

ocorridos na RNCCI na Região. 

    

CARATERIZAÇÃO DA REFERENCIAÇÃO DE UTENTES PARA A RN CCI 

 

Em 2012 foram referenciados 13.040 doentes para a RNCCI, sendo que 9.530 foram pelos Hospitais e 3.510 pelos 

Cuidados de Saúde Primários. 

Mantém-se a assimetria de referenciação com os hospitais a referenciarem cerca de 3 vezes mais (73%) do que os 

ACES (27%). Todavia a margem de crescimento foi maior nos Cuidados de Saúde Primários (mais 21%) em 

comparação com os hospitais (mais 12%) 

Relativamente a 2011, no qual foram referenciados 11.424 doentes, denota-se um crescimento do número de 

doentes referenciados em 2012 de 1616 em números absolutos, isto é, percentualmente um crescimento de 14,1%. 

Considerando que os doentes sinalizados pelos serviços hospitalares para admissão nas Equipas Intra-hospitalares 

de Suporte em Cuidados Paliativos não são contabilizados como doentes referenciados para a RNCCI em termos 

de aplicativo informático, e que foram admitidos nessas equipas 295 doentes em 2012, tal significa que o total de 

doentes referenciados para a RNCCI em 2012 foi de 13.335, representando um crescimento de 16,7% na taxa de 

referenciação na região. 

Um dos indicadores de nível nacional presente nos Contratos Programa estabelecidos em 2012 com os Hospitais 

da Região Norte é a percentagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes 

saídos (das especialidades de Medicina Interna, Cirurgia Geral, Ortopedia e Neurologia). Os resultados obtidos 

foram em 2012, conforme consta da tabela seguinte. 

 

QUADRO 25 -% DE DOENTES SINALIZADOS PARA A RNCCI EM TEMPO ADEQUADO NO TOTAL DE DOENTES SAÍDOS DOS HOSPITAIS EM 2012 

 Indicador Nacional: Percentagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado no total de doentes saídos 
 

Instituição Contratualizada Alcançada Contratualizada-alcançada 

Hospital de Santa Maria Maior - Barcelos 10,00 12,11 + 2,11 

Centro Hospital Tâmega e Sousa 7,90 12,49 + 4,59 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde 9,00 7,83 - 1,17 

Centro Hospitalar do Porto 2,00 9,00 + 7,00 

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga 2,50 5,03 +2,53 
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Instituição Contratualizada Alcançada Contratualizada-alcançada 

Centro Hospitalar Médio Ave 5,25 5,57 + 0,32 

Centro Hospitalar Trás-Os-Montes e Alto Douro 6,00 6,51 + 0,51 

ULS Alto Minho-Cuidados Secundários 3,6 11,45 + 7,85 

ULS Nordeste-Cuidados Secundários 2,50 1,98 - 0,52 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia 4,40 2,39 - 2,01 

Centro Hospitalar São João 2,50 0,85 - 1,65 

Centro Hospitalar Alto Ave 5,00 5,10 + 0,10 

ULS Matosinhos-Cuidados Secundários 22,00 20,51 - 1,49 

IPO, Porto 2,00
* 

0,45 - 1,55 

Fonte: Relatório de Monitorização da Atividade nos Cuidados Continuados Integrados na Região Norte em 2012 

 

As atividades da RNCCI da Região norte no ano de 2012 estão desenvolvidas no ““““Relatório de Monitorização da Relatório de Monitorização da Relatório de Monitorização da Relatório de Monitorização da 

Atividade nos Cuidados ContinuadoAtividade nos Cuidados ContinuadoAtividade nos Cuidados ContinuadoAtividade nos Cuidados Continuados Integrados na Região Norte em 2012 s Integrados na Região Norte em 2012 s Integrados na Região Norte em 2012 s Integrados na Região Norte em 2012 ““““. Merece referência também a criação 

em 2012 de um Boletim Estatístico da RNCCI na Região Norte, de periodicidade trimestral e disponível no Portal da 

ARS Norte, que permite reunir e analisar os dados após tratamento, da atividade das Equipas e das Unidades de 

Internamento da RNCCI.  

Estes dados são disponibilizados à ARS Norte, IP via aplicativo informático da RNCCI (GestCare). 

 

5. Promover contextos favoráveis à saúde e desenvolver abordagens de prevenção e 

controlo de doenças  

 

Na área da Promoção e Proteção da Saúde o ano de 2012 foi marcado, sobretudo, por um alargamento da 

implantação de uma grande parte dos programas e projetos desta área na região, quer sob o ponto de vista 

geográfico (mais ACeS/ULS envolvidos), quer sob o ponto de vista da população-alvo (mais Escolas/Agrupamentos 

de Escolas, mais níveis de ensino, mais alunos abrangidos). Contudo, foi também marcado por uma diminuição dos 

recursos humanos e materiais alocados aos diversos programas e projetos, que já se vinha verificando desde o ano 

anterior, o que colocou graves constrangimentos à execução dos mesmos. No que diz respeito aos programas e 

projetos que se desenvolvem em meio escolar, acrescem os constrangimentos resultantes do facto de, no ano 

letivo 2011/2012, em função de alterações curriculares, ter sido extinta a chamada “área de projeto”. 

 

Para além dos já referidos programas PASSE e PELT, importa referir os seguintes: 

 

Programa Nacional de Saúde Escolar: 

No exercício do ano letivo de 2011/2012 foram abrangidos por este programa: 

� 100% dos Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACeS)  (100% em 2010/2011); 

� 93.5% das Escolas (90,4% em 2010/2011); 

� 91.7% dos Alunos (74,9% em 2010/2011); 

� 69.1% dos Educadores/Professores (64,7% em 2010/2011); 

� 64.7% dos Auxiliares de Ação Educativa (64,7%  em 2010/2011); 
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� 73.7% dos Alunos realizaram o Exame de Saúde Global aos 6 anos e 55.3% aos 13 anos (respetivamente, 68,0% 

e 49,9% em 2010/2011); 

 

A “Avaliação das Condições de Segurança, Higiene e Saúde nos Estabelecimentos de Educação e Ensino” continuou 

a ser efetuada: No entanto, só foi possível caraterizar 383 escolas (345 em 2010/2011) - relembra-se que, o número 

de formulários eletrónicos preenchidos não corresponderá, na realidade, ao número de escolas efetivamente 

avaliadas. A fraca aderência ao preenchimento on-line do formulário prende-se com os problemas/dificuldades que 

esse preenchimento eletrónico continua a apresentar. 

 

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO): 

O início da implementação do III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais numa amostra representativa 

da região Norte; 

No ano de 2012, no âmbito dos projetos Saúde Oral em Saúde Infantil (SOSI), Saúde Oral em Crianças e Jovens 

(SOCJ), Saúde Oral Crianças e Jovens idades intermédias (SOCJi), Saúde Oral em Grávidas (SOG), Saúde Oral em 

Pessoas Idosas (SOPI) e Saúde Oral em pessoas com infeção VIH/sida, foram utilizados 192 395 cheques-dentista, o 

que corresponde a uma proporção global de utilização de 78,78%, face à totalidade de cheques emitidos, tendo a 

menor proporção de utilização sido observada no SOSI. 

 

Na área da SAÚDE REPRODUTIVASAÚDE REPRODUTIVASAÚDE REPRODUTIVASAÚDE REPRODUTIVA, mantem-se a preocupação da equidade de oportunidades no acesso aos 

cuidados de saúde contracetivos. 

Na avaliação anual às atividades de planeamento familiar realizadas nos hospitais e unidades de cuidados primários 

de saúde, com a intermediação das Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF’s) destaca-se o seguinte: 

Nos HospitaisNos HospitaisNos HospitaisNos Hospitais: 

� Existe um médico responsável pela consulta de Saúde Reprodutiva/Planeamento Familiar nos 13 hospitais com 

serviços de Ginecologia/obstetrícia. 

� Todos os Hospitais, na Região Norte, têm consulta de Planeamento Familiar de referência.  

� Em 2012, o número total de horas semanais de consulta de planeamento familiar nos Hospitais na Região 

Norte foi de 125, registando-se o decréscimo de horas semanais dedicadas à consulta de PF (em 2010 havia mais 

4.2% de horas para consulta que em 2011 e mais 12,2% que em 2012). 

� O número de horas semanais de consulta de planeamento familiar varia entre 2 horas, no Hospital de Braga e 

20 horas no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho. 

� Na Região Norte, a organização específica de consultas para adolescentes nos Hospitais, não é uma realidade 

em todos os estabelecimentos, situação por nós compreendida no contexto geodemográfico de algumas destas 

instituições (ULS do Nordeste), onde a baixa percentagem da população local, de adolescentes e jovens, e a 

dispersão territorial não justifica e dificulta a sua concretização, sendo exemplo a ULS do Nordeste. É, no entanto 

opção, em alguns centros hospitalares a integração do atendimento dos adolescentes em consultas gerais de 

planeamento familiar (CH Alto Ave, CH São João). 
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� No ano de 2012 existiu consulta de planeamento familiar específica para adolescentes em 76.9% dos Hospitais 

consideradas, contra 61.5% em 2011. 

� Em 2012 todos os hospitais da Região Norte responderam não ter lista de espera superior a 3 meses para 

laqueação de trompas. 

� Não há lista de espera para vasectomia nos 11 Hospitais que responderam a esta questão (2 hospitais não 

responderam). 

� Todos os Hospitais, com a exceção do Hospital Pedro Hispano da ULS de Matosinhos, disponibilizam 

contracetivos para distribuírem nas consultas hospitalares de Planeamento Familiar. Como vem sendo hábito o 

Hospital Pedro Hispano justifica esta situação pelo trabalho em rede com o Agrupamento de Centros de Saúde 

da ULS.  

Em 2012, tal como em 2011, a contraceção de emergência é uma realidade em 84.6% dos espaços de consulta de 

Planeamento Familiar existentes nos Hospitais. A Unidade hospitalar São João, do Centro Hospitalar São João, e o 

Hospital Pedro Hispano da ULS de Matosinhos não disponibilizam CE nas consultas. 

� A Contraceção de emergência é disponibilizada no Serviço de Urgência em 100% dos Hospitais. 

 

QUADRO 26 - NÚMERO DE CONTRACETIVOS DISPONIBILIZADOS NAS CONSULTAS DE PLANEAMENTO FAMILIAR, PELOS HOSPITAIS, EM 2012. 

Tipo de ContracetivosTipo de ContracetivosTipo de ContracetivosTipo de Contracetivos    

Contracetivo Oral Contracetivo de Emergência Dispositivo Intra-uterino Preservativo Implante 

205.251 187 2.809 251.268 2.249 

 

 

Nos Nos Nos Nos Cuidados de Saúde PrimáriosCuidados de Saúde PrimáriosCuidados de Saúde PrimáriosCuidados de Saúde Primários: 

Na tradição do cumprimento do Decreto-Lei n.º 259/2000 de 17 de Outubro e da Circular Normativa 07/DSMIA de 

28 de Novembro de 2005 procedeu-se à avaliação das Atividades de Planeamento Familiar, dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACES), que cada um desenvolveu durante o ano de 2012. 

Para a avaliação foi solicitado aos Agrupamentos de Centros de Saúde que as respostas enviadas registassem a 

situação de cada Unidade Funcional ali existente (apenas Unidades de Saúde Familiares e Unidades de Unidades de 

Cuidados de Saúde Personalizados).  

� Foram avaliadas 376 Unidades Funcionais (USF e UCSP) dos 21 ACES da ARS Norte, tendo respondido ao 

inquérito 356 o que corresponde a 94.7% das existentes. Os valores percentuais apresentados referem-se a 

este universo. 

� Existe equipa multidisciplinar em 286 unidades funcionais, o que corresponde a 80.3% das unidades que 

responderam ao inquérito. 

� A entrega de contracetivos orais (CO) para seis meses é registada em 89.9% das respostas obtidas das 

Unidades Funcionais.  

� A gestão dos contracetivos orais por sistema informático é realizada em 88.5% das Unidades de Saúde. Treze 

Unidades Funcionais referem não ter sistema informático para gestão dos CO.  

� A Contraceção de Emergência está disponível em todas as Unidades de Saúde que responderam à questão. 
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� Existe consulta específica para adolescentes em 73 (20.5%) Unidades de Saúde.  

� Em 100% das Unidades de Saúde consideradas, há consultas de planeamento familiar, onde se atendem, 

também, os adolescentes e jovens. Importa salientar que estas consultas de planeamento familiar são as 

consultas que cada médico organiza para os seus utentes e as consultas que funcionam para os esquemas de 

substituição, em caso de ausência de um destes profissionais. 

� A existência de uma consulta específica para adolescentes nos ACES é reconhecida por 72 Unidades 

Funcionais, o que corresponde a 20.2% da totalidade consideradas para a resposta.  

� A consulta prévia IVG, tal como está definida na Circular Normativa n.º 9/SR de 21/06/2007, não é realizada 

nas Unidades de Saúde dos ACES da Região Norte, com uma exceção. Apenas é realizada pelos profissionais 

incluídos na equipa da Consulta de Interrupção da Gravidez por Opção da Mulher por indução 

medicamentosa, integrada no Centro de Saúde de Amarante, pertencente ao ACES Baixo Tâmega. 

� Das 356 Unidades Funcionais que responderam à questão apenas vinte e quatro (6.7%) referem não ter 

Protocolo estabelecido com o Hospital de referência para as situações de risco.  

 

Na área da VIGILÂNCIA EPIDEMIVIGILÂNCIA EPIDEMIVIGILÂNCIA EPIDEMIVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEISOLÓGICA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEISOLÓGICA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEISOLÓGICA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS é de sublinhar: 

Em relação ao programa de Vigilância e Controlo da TuberculoseVigilância e Controlo da TuberculoseVigilância e Controlo da TuberculoseVigilância e Controlo da Tuberculose, não foi possível atingir as metas definidas para a 

coorte de 2011, única que pode ser avaliada nesta altura. No entanto, uma vez que alguns destes resultados podem 

ser explicados pela má qualidade da informação que consta do SVIG-TB, está a proceder-se à revisão dos processos 

e à eventual correção, pelo que oportunamente será feita a avaliação definitiva da coorte de 2011; 

Em relação ao programa de Vigilância e Controlo da Tuberculose MultirresistenteVigilância e Controlo da Tuberculose MultirresistenteVigilância e Controlo da Tuberculose MultirresistenteVigilância e Controlo da Tuberculose Multirresistente, manteve-se em funcionamento o 

Centro de Referência Regional para a Tuberculose Multirresistente, com o apoio da coordenadora do centro e de 

uma médica pneumologista. Em relação às metas propostas, nesta altura apenas é possível avaliar o cumprimento 

de algumas delas, sendo de realçar que os quatro casos diagnosticados em 2012, nenhum era tuberculose 

extensivamente resistente. De realçar ainda que dos 18 doentes que em 2010 estavam em tratamento no referido 

Centro de Referência e avaliando o resultado do tratamento até ao final de 2012, 15 tiveram alta e 3 faleceram, 

representando um sucesso terapêutico aos 24 meses de 83%; 

Mantém-se a necessidade de maior investimento nos sistemas de informação (clínica e laboratorial), no âmbito do 

Programa de Vigilância e Controlo das Meningites na ComunidadePrograma de Vigilância e Controlo das Meningites na ComunidadePrograma de Vigilância e Controlo das Meningites na ComunidadePrograma de Vigilância e Controlo das Meningites na Comunidade, nomeadamente no que respeita à informação 

difundida através do Sistema de Alerta e Resposta Apropriada (SARA); 

As coberturas vacinais do Programa Nacional dPrograma Nacional dPrograma Nacional dPrograma Nacional de Vacinação e Vacinação e Vacinação e Vacinação na região Norte mantiveram-se elevadas e superiores a 

98% para todas as vacinas nas coortes de nascimento de 2010, 2011, 2005 e 1998 (avaliação do esquema cumprido 

em 31/12/2012); 

Apesar das elevadas taxas de cobertura vacinal contra o sarampo serem teoricamente impeditivas da circulação do 

vírus na comunidade, mantem-se o investimento na prevenção da transmissão da doença através do reforço das 

coberturas vacinais em todos os indivíduos nascidos depois de 1969, nas bolsas de suscetíveis, em instituições 

coletivas, nos profissionais de saúde e ainda nos viajantes com destinos a países da Europa, Ásia e África 
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(administração da vacina contra o sarampo, a parotidite epidémica e a rubéola (VASPR), de forma gratuita e sem 

necessidade de prescrição médica); 

No âmbito da vigilância e controlo das toxinfeções alimentares coletivasvigilância e controlo das toxinfeções alimentares coletivasvigilância e controlo das toxinfeções alimentares coletivasvigilância e controlo das toxinfeções alimentares coletivas (TAC) na região Norte, continuam os 

baixos indicadores de desempenho, no que respeita à comunicação/notificação, à investigação epidemiológica e à 

atuação em termos de resposta rápida e adequada nestas situações de surto; 

No âmbito do Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite ––––    Plano de Ação PósPlano de Ação PósPlano de Ação PósPlano de Ação Pós----EliminaçãoEliminaçãoEliminaçãoEliminação, considera-se a 

necessidade de um novo plano estratégico para a vigilância clínica e epidemiológica da paralisia flácida aguda 

(PFA) em menores de 15 anos; piorou o indicador relativo à informação mensal de casos de PFA ou suspeita de 

poliomielite disponibilizada pelos Centros Hospitalares/Hospitais/ULS (face à percentagem de notificações do ano 

anterior); 

As elevadas coberturas vacinais contra a poliomielite, contribuem para manter a região livre de poliomielite 

(coberturas com VIP na avaliação do PNV cumprido em 31/12/2012 de 99%, 98, 4% e 99,1% para as coortes de 

2011, 2005 e 1998, respetivamente); 

Apesar do aumento da exaustividade do sistema de informação integrada (clínica e laboratorial) no Programa de Programa de Programa de Programa de 

Vigilância Epidemiológica da Doença dos LegionáriosVigilância Epidemiológica da Doença dos LegionáriosVigilância Epidemiológica da Doença dos LegionáriosVigilância Epidemiológica da Doença dos Legionários, mantem-se a necessidade de melhorar a deteção precoce 

dos casos, a fim de garantir uma intervenção de saúde pública atempada; 

No Programa de Vigilância Epidemiológica da GripePrograma de Vigilância Epidemiológica da GripePrograma de Vigilância Epidemiológica da GripePrograma de Vigilância Epidemiológica da Gripe não foi possível manter a análise dos dados provenientes dos 

sistemas de informação existentes, nem a elaboração dos quatro relatórios que nos tínhamos proposto. A saída da 

profissional licenciada em matemática que dava apoio a este programa em tempo parcial prejudicou o normal 

funcionamento do mesmo. No entanto, e apesar da carência de recursos humanos, foi possível elaborar um 

relatório e uma nota para a comunicação social. 

O projeto de Vigilância do Absentismo Escolar criado no ano letivo 2006/2007, foi ainda mantido ao longo do ano 

letivo 2011/2012, tendo sido elaborado o respetivo relatório (análise dos 6 anos), mas devido à carência de 

recursos humanos, foi decidido suspender o seu funcionamento durante o ano letivo 2012-2013; 

Necessidade de melhorar a recolha de dados sobre casos de zoonoseszoonoseszoonoseszoonoses em seres humanos, a fim de determinar as 

tendências das zoonoses que não fazendo parte integrante da lista de doenças de declaração obrigatória em 

Portugal, são alvo de vigilância e notificação à rede comunitária ao abrigo das novas Diretivas Europeias, a saber: 

Campilobacteriose, Criptosporidiose, Febre do Nilo Ocidental, Giardiase, Gripe aviária humana A/H5 ou A/H5N1, 

Infeção por Escherichia coli produtora de toxina shiga ou vero (STEC/VTEC), Listeriose, Toxoplasmose, Tuberculose 

causada pelo Mycobacterium bovis, Tularemia e Yersiniose). 

 

No que diz respeito à VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE AMBIENTALVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE AMBIENTALVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE AMBIENTALVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE AMBIENTAL, globalmente, pode considerar-se 

como muito satisfatório ter continuado a verificar-se, relativamente aos programas de vigilância sanitária – e em 

conformidade com as “Orientações” que anualmente são elaboradas – que as unidades de saúde pública mantêm 

procedimentos normalizados, com evidentes ganhos em efetividade e eficiência desses programas. De salientar, 

ainda, a colaboração de profissionais do Departamento de Saúde Publica (DSP) na elaboração das Normas da 
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Direção-Geral da Saúde referentes à execução dos programas de vigilância sanitária das zonas balneares costeiras e 

de transição e das zonas balneares interiores. 

Em 2012 deu-se continuidade ao programa REVIVE, tendo sido efetuadas colheitas de culicídeos e ixodídeos. 

Os programas e projetos em curso nesta área funcional e para ano de 2012 foram os seguintes: 

� Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

� Programa de Vigilância Sanitária das Zonas Balneares Costeiras e de Transição 

� Programa de Vigilância Sanitária das Zonas Balneares Interiores 

� Programa de Vigilância Sanitária em Estabelecimentos Termais 

� Programa de Vigilância Sanitária em Oficinas de Engarrafamento 

� Programa de Vigilância Sanitária de Piscinas 

� Programa de Vigilância de Vetores Culicídeos (REVIVE) 

� Programa de Gestão de Resíduos Hospitalares 

� Plano de Contingência Regional para as Temperaturas Extremas Adversas – Módulo Calor 

� Programa de Vigilância da Qualidade do Ar Interior 

Tendo em conta o estipulado no Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de outubro, em 2012, continuou a realizar-se a 

apreciação de projetos de arquitetura no âmbito do regime jurídico a que ficam sujeitas a abertura, modificação e 

funcionamento das Unidades Privadas de Serviços de Saúde, e a emitir os respetivos pareceres (182 pedidos de 

parecer, um valor seis vezes superior ao verificado em 2011). 

Além disso, a equipa de vistoria regional, em representação da Direção-Geral da Saúde, efetuou 53 vistorias a 

empresas no âmbito do processo de autorização dos serviços externos de saúde no trabalho e elaborou os 

respetivos autos de vistoria. 

 

 

6. Melhorar a equidade no acesso aos serviços e cuidados de saúde 

 

Cuidados Saude Primários: 

 

Manteve-se a tendência de redução lenta e mínima (pouco mais de um ponto percentual) do número de utentes 

sem médico de família. Foram encetados um conjunto de procedimentos de identificação dos utentes não 

frequentadores dos serviços de saúde há mais de 3 anos, com vista à clarificação da lista de inscritos que só teve 

efeitos em 2013. 

  



 

Evolução e caraterização dos utentes inscritos

 

QUADRO 27 -

Indicador 2007 2008

Número de inscritos 4.054.357 4.085.644

Percentagem de 
utentes sem médico de 
família 

10,2% 10,0%

Média de utentes 
inscritos por médico 

1.692 1.712

Percentagem de 
utentes inscritos em 
USF 

 
24,0%

Nota: Para o cálculo da média de inscritos por médico apenas foram considerados médico com mais de 500 utentes inscritos.
2012 a média de utentes por médico era de 1.809 nas USF e 1.594 nas UCSP.

 

Listam-se de seguida um conjunto de indicadores de acessibilidade com uma evolução positi

anos transatos. 

 

Indicadores de Acessibilidade 

 

QUADRO 

 
2007

Taxa de utilização 

* Não foram considerados 
utentes esporádicos 

63,6%

Utentes com médico de 
família 

62,0%

Utentes sem médico de 
família 

38,4%

Percentagem de consultas 
realizadas pelo próprio 

médico de família 
70,4%

 

s inscritos 

- INDICADORES DE CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO INSCRITA 

2008 2009 2010 2011 2012

4.085.644 4.098.865 4.061.980 4.057.684 4.011.497

10,0% 10,4% 9,1% 9,5% 8,2%

1.712 1.703 1.716 1.725 1.7

24,0% 33,4% 41,6% 50,9% 56,0%

inscritos por médico apenas foram considerados médico com mais de 500 utentes inscritos.
2012 a média de utentes por médico era de 1.809 nas USF e 1.594 nas UCSP. 

se de seguida um conjunto de indicadores de acessibilidade com uma evolução positi

QUADRO 28 - INDICADORES DE ACESSIBILIDADE (I) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

63,6% 64,8% 66,1% 66,0% 67,3% 68,7%

62,0% 64,2% 66,4% 67,2% 69,4% 69,7%

38,4% 41,5% 47,7% 50,3% 48,1% 48,2%

70,4% 74,1% 74,7% 77,6% 77,4% 79,5%
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2012 Evolução 

4.011.497 

 

8,2% 

 

1.722 

 

56,0% 

 

inscritos por médico apenas foram considerados médico com mais de 500 utentes inscritos. Em 

se de seguida um conjunto de indicadores de acessibilidade com uma evolução positiva e coerente com os 

2012 Evolução 

68,7% 

 

69,7% 

 

48,2% 

 

79,5% 

 

 



 

QUADRO 

 
Percentagem de consultas por motivos 
não relacionados com doença aguda 
realizadas até 10 dias úteis após o 
agendamento 

Percentagem de consultas, para renovação 
da medicação crónica, realizadas até 3 dias 
úteis após o agendamento 

Percentagem de consultas domiciliárias a 
pedido do utente, realizadas até 24h após 
o agendamento 

 

 

 

Consultas no Domicilio  

Para além das visitas domiciliárias das equipas de enfermagem que têm um peso significativo nas respostas a estas 

necessidades de saúde emergentes, importa atentar na 

continuado acompanhamento nos objetivos fixados anualmente no QUAR pelo significado que esta prática induz 

no bem-estar dos utentes com mais necessidades de saúde.

 

 
2007 

Domicílios Médicos 61.921 

Domicílios médicos por 
1000 inscritos 

15,3 

Domicílios de enfermagem 
por 1000 inscritos 

67,0 

 

 

Cuidados Hospitalares: 

No que diz respeito aos principais indicadores de acessibilidade aos serviços da área hospitalar, realce para a 

diminuição sustentada da mediana do tempo de espera para cirurgia, situando

meses, o que representa uma redução de 20% face ao período homólogo de 2011. A variação interinstitucional é 

de 1,8 meses a 3,5 meses. 

QUADRO 29 - INDICADORES DE ACESSIBILIDADE (II)    

2008 2009 2010 2011 

57,60% 60,60% 65,40% 68,00% 

Percentagem de consultas, para renovação 
da medicação crónica, realizadas até 3 dias 96,50% 96,60% 96,90% 96,80% 

Percentagem de consultas domiciliárias a 
após 60,00% 54,80% 58,50% 57,30% 

Para além das visitas domiciliárias das equipas de enfermagem que têm um peso significativo nas respostas a estas 

necessidades de saúde emergentes, importa atentar na evolução dos domicílios médicos que tem sido alvo de 

continuado acompanhamento nos objetivos fixados anualmente no QUAR pelo significado que esta prática induz 

estar dos utentes com mais necessidades de saúde. 

QUADRO 30 - DOMICÍLIOS 

2008 2009 2010 2011 2012

74.207 88.297 94.974 99.783 99.259

18,2 21,5 23,4 24,7 24,7

154,5 181,6 189,8 203,6 210,9

No que diz respeito aos principais indicadores de acessibilidade aos serviços da área hospitalar, realce para a 

diminuição sustentada da mediana do tempo de espera para cirurgia, situando-se no final do ano de 2012 

meses, o que representa uma redução de 20% face ao período homólogo de 2011. A variação interinstitucional é 
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2012 Evolução 

69,05% 

 

97,03% 

 

57,35% 

 

Para além das visitas domiciliárias das equipas de enfermagem que têm um peso significativo nas respostas a estas 

evolução dos domicílios médicos que tem sido alvo de 

continuado acompanhamento nos objetivos fixados anualmente no QUAR pelo significado que esta prática induz 

2012 Evolução 

99.259 

 

24,7 

 

210,9 

 

No que diz respeito aos principais indicadores de acessibilidade aos serviços da área hospitalar, realce para a 

se no final do ano de 2012 em 2,4 

meses, o que representa uma redução de 20% face ao período homólogo de 2011. A variação interinstitucional é 
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A dimensão da lista da espera também baixou abaixo dos 60 mil utentes. As especialidades de ortopedia e cirurgia 

geral representam quase metade (45%) da lista seguindo-se a oftalmologia e a ORL. Pese embora esta expressão 

da lista de inscritos para cirurgia, a esmagadora maioria dos utentes aguardam cirurgia dentro dos tempos 

clinicamente aceitáveis. 

 

GRÁFICO 13 - EVOLUÇÃO DA MEDIANA DO TEMPO DE ESPERA (EM MESES)    

 

 

QUADRO 31 - TEMPO DE ESPERA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA A 31 DEZEMBRO DE 2012    
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GRÁFICO 14 E GRÁFICO 15 - SIGIC – INSCRITOS PARA CIRURGIA E TMRG POR ESPECIALIDADE    

 
Inscritos para cirurgia por especialidade Respostas dentro do tempo máximo de resposta garantido por especialidade 

 

 

 

CONSULTA A TEMPO E HORAS (CTH) - 1ª CONSULTA HOSPITALAR 

 

 O Sistema Integrado de referenciação e de gestão do Acesso à Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar, 

vulgo Consulta a Tempo e Horas (CTH) está generalizado a todas as unidades de cuidados saúde primários, aos 

hospitais SNS, e desde Abril de 2011, também aos hospitais das misericórdias com Acordos de cooperação em 

vigor com a ARS Norte. 

 

QUADRO 32 - PEDIDOS DE PRIMEIRAS CONSULTAS HOSPITALARES, ENVIADOS VIA CTH, CONCLUÍDOS EM 2012, POR TIPO DE ESTADO    

 
Pedidos 

concluídos 
Consultas 
realizadas 

Pedidos 
recusados 

Faltas 
Pedidos 

cancelados 

Hospitais SNS 492.649 377.780 54.960 48.185 11.996 

Entidades não SNS 75.417 64.142 6.221 2.607 2.452 

Total 568.066 441.922 61.181 50.792 14.448 

Fonte: ADW-CTH 

 
Durante o ano de 2012, foram objeto de triagem médica 539.710 pedidos de consulta oriundos dos CSP, sendo 

88% validados com indicação de agendamento de consulta. 

O tempo médio triagem foi de 38,5 dias, muito acima do tempo preconizado, razão pela qual mereceu um cuidado 

especial por parte da ARS, com a sua inclusão nos objetivos regionais de contratualização com os hospitais. 

Foram realizadas 441.922 primeiras consultas agendadas via CTH, com um tempo médio de resposta de 123 dias. A 

outra medida de tendência central, a mediana, mais adequada para avaliar os tempos de espera, revelou um tempo 

de espera de 85 dias para os hospitais SNS e 88 dias para os hospitais das misericórdias com Acordo com a ARS 

neste âmbito. 
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QUADRO 33 - CONSULTAS A TEMPO E HORAS    

 
Consultas 
realizadas 

Tempo médio de resposta 
ao pedido (dias) 

Mediana do tempo até à realização 
da primeira consulta (dias) 

Hospitais SNS 377.780 126 85 

Entidades não SNS 64.142 109 88 

Total 441.922 123 Não aplicável 
Fonte: ADW-CTH 

 
 

MONITORIZAÇÃO MENSAL DOS TEMPOS DE ESPERA NOS HOSPITAIS DA REGIÃO NORTE 

 

- Acesso à 1ª consulta hospitalar medido pela lista de espera no SONHO 

 

Na ARS do Norte procedemos à monitorização dos tempos de espera para a consulta hospitalar, medindo o tempo 

que medeia entre a inscrição do pedido no hospital, apurado através do SONHO, e a extração mensal dos dados, 

como forma de ser mais fácil a cada hospital avaliar o tempo de espera que é diretamente imputável à sua 

organização. Numa estratégia de benchmarking que visa melhorar os tempos de espera, esta informação é 

partilhada com todos os hospitais. 

No final de 2012, pese embora o sustentado aumento anual do número de primeiras consultas e do seu peso 

relativo face ao total de consultas, ainda não foi possível atingir o cumprimento integral dos Tempos Máximos de 

Resposta Garantidos. 

 
Situação da lista de espera para a primeira consulta hospitalar na região norte a 31 dezembro de 2012 

  

QUADRO 34 - CUMPRIMENTO DOS TEMPOS MÁXIMOS DE RESPOSTA GARANTIDA (TMRG) 

 
Dentro do TMRG Fora do TMRG 

Nº de 
inscritos 

Média TE 
(dias) 

Mediana TE 
(dias) 

Total 177.960 75,2% 58.803 24,8% 236.763 135,6 73 

Fonte: Informação extraída do Sonho dos hospitais e trabalhada pelo DEP/ARSN 

 
 

GRÁFICO 16 - EVOLUÇÃO DA MEDIANA DO TEMPO DE ESPERA (DIAS)    
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Mantem-se o sustentado decréscimo do tempo de espera para a primeira consulta hospitalar, aqui medindo 

exclusivamente o tempo intra-hospitalar. As variações agora são menores em consequência do trajeto percorrido 

no último quinquénio. 

As especialidades hospitalares com resposta mais deficitária são a oftalmologia e a dermatologia, a que se seguem 

a ortopedia, ORL e urologia. 

 

GRÁFICO 17 - CUMPRIMENTO DOS TEMP

Fonte: Informação extraída do Sonho dos hospitais e trabalhada pelo DEP/ARSN
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se o sustentado decréscimo do tempo de espera para a primeira consulta hospitalar, aqui medindo 

hospitalar. As variações agora são menores em consequência do trajeto percorrido 

pitalares com resposta mais deficitária são a oftalmologia e a dermatologia, a que se seguem 

CUMPRIMENTO DOS TEMPOS MÁXIMOS DE RESPOSTA GARANTIDA (TMRG) POR ESPECIALIDADE

Informação extraída do Sonho dos hospitais e trabalhada pelo DEP/ARSN
 
 
 
 

GRÁFICO 18 - URGÊNCIA HOSPITALAR (JAN A DEZ 2011/2012) 

2011 2012
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se o sustentado decréscimo do tempo de espera para a primeira consulta hospitalar, aqui medindo 

hospitalar. As variações agora são menores em consequência do trajeto percorrido 

pitalares com resposta mais deficitária são a oftalmologia e a dermatologia, a que se seguem 

POR ESPECIALIDADE    

 

Informação extraída do Sonho dos hospitais e trabalhada pelo DEP/ARSN 
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Relativamente ao movimento das urgências hospitalares nas instituições do SNS ocorreram 2.040.738 episódios de 

urgência no ano de 2012, menos 5,5% que no ano transato. Três em cada quatro utentes que recorreram a um 

serviço de urgência permaneceram menos de 4 horas até terem a sua situação resolvida.  

 

 

QUADRO 35 - TEMPO DE PERMANÊNCIA (TP) NA URGÊNCIA (DEZEMBRO 2012)    

 
Fonte: Informação extraída do Sonho dos hospitais e trabalhada pelo DEP/ARSN 

 

 

7.  Melhorar a eficiência económica e operacional  

 

A reengenharia de processos que tem vindo a ser implementada na sequência da criação dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACeS) e da extinção das sub-regiões de saúde, que funcionavam como estruturas intermédias 

entre as Administrações Regionais de Saúde (ARS) e os centros de saúde, enquadra-se num novo modelo de 

articulação entre as ARS e os Cuidados de Saúde Primários (CSP). 

Neste novo modelo de articulação a ARS Norte tem vindo a implementar e a consolidar nos últimos anos uma 

estratégia que visa maximizar o foco da gestão local dos ACeS na prestação de cuidados de saúde aos utentes e 

centralizar nos serviços centrais desta ARS as atividades consideradas transversais, como é o caso das atividades de 

backoffice que vinham sendo asseguradas a nível distrital pelas extintas sub-regiões de saúde.  Ao nível das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), esta estratégia tem vindo a ser suportada em linhas de orientação 

que privilegiam o ambiente de produção/operação numa lógica de “serviços partilhados” em que, por um lado a 

gestão dos processos e das TIC tendem a ficar centralizados na sede da ARS Norte e por outro lado, os registos e 
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acesso à informação é partilhado/distribuído pelos ACeS, viabilizando deste modo uma melhor racionalização de 

recursos e meios. 

Desde 2010 que esta orientação vem sendo materializada através da implementação e consolidação de tecnologias 

e sistemas de informação que viabilizem a logica de “serviços partilhados”, destacando-se a construção de um 

datacenter regional onde a ARS Norte vem centralizando de forma progressiva os sistemas que estão dispersos 

pela Região e vem instalando os novos sistemas/serviços. 

Em 2012 deu-se continuidade a três grandes projetos estruturais da ARS Norte nas áreas da gestão de recursos 

humanos, compras e logística e na gestão económico-financeira, assente numa plataforma tecnológica de tipo ERP 

(Enterprise Resource Planning). Estes sistemas integrados de gestão permitem melhorar a qualidade dos serviços 

prestados, maximizar a carteira de serviços, num cenário de menos recursos humanos afetos a estas áreas de back-

office. (Ver mais em 10 - Dotar os serviços centrais de instrumentos de gestão geradores de maior eficiência). 

A ARS do Norte é uma empresa complexa, empregando de forma direta cerca de 8.500 funcionários, possuindo 

cerca 500 edíficios onde se prestam cuidados de saúde, pelo que a preocupação com a eficiência económica e 

operacional tem que ser um desiderato da organização. 

Foi realizada uma criteriosa utilização das verbas do orçamento de investimento e funcionamento abrangendo mais 

de 30 unidades de saude em obras de raiz, de conservação ou remodelação. 

Destaca-se a conclusão das obras do Centro de Reabilitação do Norte que era um equipamento há muito tempo 

ambicionado. 

Também não pode ser descurada a importância do controlo interno, que define o espírito da organização: a 

integridade, valores éticos, filosofia e estilo de liderança e gestão operacional, sistemas de delegação de 

autoridades e adequação de competências e, gestão e desenvolvimento dos colaboradores. 

As atividades de controlo ocorrem na globalidade da organização, a todos os níveis e em todas as funções. O leque 

de atividades de controlo abrange: aprovações, autorizações, verificações, reconciliações, revisões do desempenho 

operacional, segurança dos ativos e segregação de funções. Neste ponto, importa referir a elaboração de um 

Manual de Controlo Interno que tem como finalidade explicitar as melhores práticas ao nível do controlo interno 

para os seguintes processos: produção e gestão de utentes, faturação e contas a receber, recursos humanos, 

compras e contas a pagar, gestão de existências, gestão de imobilizado, tesouraria, contabilidade e reporte e 

sistemas de informação. Cabe à Unidade de Auditoria e Controlo Interno (UACI) da ARSN , a revisão periódica 

destes instrumentos de controlo, os quais poderão ser consultados no portal da Administração Regional de Saúde 

do Norte, I.P.. 

 

8. Desenvolver e aprofundar o processo de contratualização 

 

A descentralização da contratualização interna, envolvendo as várias unidades funcionais dos ACES, tem sido um 

processo gradual, que tem vindo a decorrer a velocidades diferentes de acordo com as características de cada 

ACES, pelo que no ano 2012 ainda não se fez sentir com efetividade esse processo de descentralização, bem visível 

no quadro que se apresenta neste relatório. 
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Outras atividades foram desenvolvidas ao longo do ano, nomeadamente no âmbito da colaboração externa, a nível 

nacional, no desenvolvimento da reforma dos cuidados de saúde primários – processo de revisão e melhoria dos 

indicadores de monitorização das USF/UCSP, criação de indicadores de avaliação de desempenho das restantes 

unidades funcionais dos ACES – UCC, USP e URAP, e a nível interno, dando continuidade a um procedimento 

instituído na ARSN, como seja a presença do Departamento de Contratualização (DC) na análise e avaliação das 

candidaturas a USF. 

    

Contratualização Interna 

 

Durante o ano de 2012, o Departamento de Contratualização (DC) manteve o procedimento adotado nos anos 

anteriores, como seja a participação ativa nas reuniões de contratualização conduzidas pelos ACES, estendendo 

este procedimento à contratualização com as UCSP. 

Como se pode observar pelo quadro seguinte, essa participação situou-se na ordem das 301 reuniões de 

contratualização realizadas. 

 
QUADRO 36 - REUNIÕES DE CONTRATUALIZAÇÃO INTERNA 2012 - (REALIZADAS COM A COLABORAÇÃO DO DC)    

ACES USF contratualizadas UCSP contratualizadas 

Alto Minho 11 14 

Alto Tâmega-Barroso 1 9 

Aveiro Norte 6 4 

Baixo Tâmega 4 9 

Barcelos/Esposende 9 5 

Braga 8 5 

Douro Sul 1 7 

Espinho/Gaia 11 9 

Famalicão 6 1 

Feira/Arouca 9 5 

Gaia 7 3 

Gerês/Cabreira 6 4 

Gondomar 13 0 

Guimarães/Vizela 12 2 

Maia 8 1 

Marão e Douro Norte 3 7 

Matosinhos 10 3 

Nordeste - 0 

Porto Ocidental 9 6 

Porto Oriental 5 3 

Póvoa Varzim/Vila do Conde 13 1 

Stº Tirso/Trofa 6 1 

Terras de Basto 5 1 

Vale do Sousa Sul 11 3 

Vale Sousa Norte 6 0 

Valongo 6 2 

Sub-Total 186 105 

Total 291 
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De todas as reuniões acima referidas foi elaborada uma Ata, e deu origem a uma Carta de Compromisso. 

O processo de descentralização da contratualização interna pressupõe a existência de estruturas de apoio à gestão 

do ACES (UAG) fortes e treinadas no processo, dado a sua natureza técnica, nomeadamente no que se refere ao 

modelo de contratualização e acompanhamento. Daí o esforço feito na capacitação das UAG dos ACES, de forma a 

prestarem o melhor serviço de apoio à decisão do Diretor Executivo e ao necessário acompanhamento da atividade 

assistencial pelo Conselho Clínico. Neste sentido, o DC procurou trabalhar em estreita proximidade com as UAG, de 

forma a transmitir progressivamente e sustentadamente as competências de contratualização para os ACES. 

Da avaliação de desempenho das USF resulta um relatório relativo aos indicadores em observação e a identificação 

das equipas com direito à atribuição de incentivos: 

 

QUADRO 37 - USF MODELOS A E B - ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS INSTITUCIONAIS    

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS INSTITUCIONAIS    2012 

RESUMO 

 100% 50% 0% VALOR GLOBAL 

USF MODELO A 83 10 36 37 431.589,66 € 

USF MODELO B 95 36 42 17 1.036.929,00 € 

TOTAL 178 46 78 54 1.468.518,66 € 

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS    2012 

 RESUMO 

USF MODELO B 95 92 3 0  

USF COM INCENTIVOS    INSTITUCIONAIS 

25,84% 43,82% 
30,34% 

69,66% 

          

USF MOD B COM INCENTIVOS    FINANCEIROS 

96,84% 3,16% 
0,00% 

100,00% 

 

 

Contratualização Externa 

 

O processo de contratualização externa tem o seu epílogo com a assinatura do Contrato-Programa o qual deve 

conter os compromissos com a Administração, os quais devem garantir especial atenção às características e 

necessidades em saúde da população abrangida. Ao Departamento de Contratualização (DC) compete a análise 

dos Planos de Desempenho do ACES, validação junto do Conselho Diretivo quanto à sua adequação aos objetivos 

estratégicos da região e ao PNS. Foram ainda estudados e submetidos à aprovação superior os indicadores 

regionais a monitorizar durante o ano de 2012, abrangendo o Programa de Hipocoagulação, RNCCI, Retinopatia e 

referenciação hospitalar. 

Recolhidas as propostas dos ACES quanto às metas a contratualizar, foram realizadas as reuniões do DC com os 

ACES e ULS da Região Norte, sempre na presença de um ou mais elementos do Conselho Diretivo, visando 

negociar com cada instituição a atividade e os resultados a alcançar.  

 

 



 

Atividade externa 

Manteve-se a colaboração no Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento da Contratualização com os Cuidados de 

Saúde Primários (CSP) – criado por Despacho do MS de 9

desenvolve-se, nomeadamente, no âmbito 

nível nacional para cada ano civil, acompanhamento

saúde; revisão e melhoria dos indicadores de monitorização das USF/UCSP 

301/2008; criação de indicadores de avaliação de desempenho das restantes unidades funcionais dos ACES 

USP e URAP; análise e avaliação do modelo B

eficiência. 

 

9. Racionalizar o uso do medicamento e MCDT 

 

No conjunto de medidas executadas nesta área

12950/2011, de 28 de Setembro, que 

constantes no memorando de entendimento

Internacional (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e União Europeia (UE),

racionalização da prescrição, designadamente a obrigatoriedade da prescrição 

complementares de diagnóstico, abrangidos por sistemas de comparticipação pública, para todos os médicos, 

tanto no sector público como no sector privado, bem como o desenvolvimento de relatórios periódicos de 

prescrição a serem distribuídos aos médicos.

A operacionalização do referido despacho, traduziu

Saúde dos ACES e aos Diretores Clínicos das ULS, 

prestação, de medicamentos e MCDT prescritos mensalmente por cada médico dos Cuidados Primários de 

A informação recebida nos ACES, era depois divulgada internamente a cada médico, para que cada um pudesse 

conhecer melhor o seu perfil de prescrição e compará

de 288 relatórios no ano de 2012) ter alguma repercussão, importava

causas dos resultados apurados e corrigisse os desvios encontrados. Desde Maio de 2012, estes relatórios 

pela ARS passaram também a incluir a informação relativa aos MCDT.

 

Indicadores de Eficiência 

 

 
2007

Custo médio (SNS) de MCDT's 
faturados por utilizador  

50,9

Custo médio (PVP) de medicamentos 
faturados por utilizador  

143,9

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento da Contratualização com os Cuidados de 

criado por Despacho do MS de 9 Março de 2009, por um período de 3 anos. 

se, nomeadamente, no âmbito da preparação da metodologia de contratualização interna

civil, acompanhamento dos resultados da contratualização nas várias regiões de 

de; revisão e melhoria dos indicadores de monitorização das USF/UCSP – proposta de revisão da Portaria 

301/2008; criação de indicadores de avaliação de desempenho das restantes unidades funcionais dos ACES 

USP e URAP; análise e avaliação do modelo B, incluindo os aspetos de impacto financeiro e ganhos de saúde e 

Racionalizar o uso do medicamento e MCDT  

No conjunto de medidas executadas nesta área, salienta-se o cumprimento do 

, que veio transpor para o nosso quadro legislativo

memorando de entendimento, assinado entre o Governo Português e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e União Europeia (UE), onde se ape

racionalização da prescrição, designadamente a obrigatoriedade da prescrição eletrónica

complementares de diagnóstico, abrangidos por sistemas de comparticipação pública, para todos os médicos, 

lico como no sector privado, bem como o desenvolvimento de relatórios periódicos de 

prescrição a serem distribuídos aos médicos. 

A operacionalização do referido despacho, traduziu-se no envio a todos os Presidentes dos Conselhos Clínicos e da 

S e aos Diretores Clínicos das ULS, via e-mail, de relatórios individualizados por médico e local de 

prestação, de medicamentos e MCDT prescritos mensalmente por cada médico dos Cuidados Primários de 

era depois divulgada internamente a cada médico, para que cada um pudesse 

conhecer melhor o seu perfil de prescrição e compará-lo com os seus pares (peers review). Para este 

no ano de 2012) ter alguma repercussão, importava que cada Conselho Clinico debatesse as 

causas dos resultados apurados e corrigisse os desvios encontrados. Desde Maio de 2012, estes relatórios 

passaram também a incluir a informação relativa aos MCDT. 

QUADRO 38 - INDICADORES DE EFICIÊNCIA 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

50,9 41,3 62,8 67,1 58,1 47,7

143,9 151,3 179 187,6 164,8 145,1

61 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento da Contratualização com os Cuidados de 

odo de 3 anos. Essa atividade 

contratualização interna e externa a 

dos resultados da contratualização nas várias regiões de 

proposta de revisão da Portaria 

301/2008; criação de indicadores de avaliação de desempenho das restantes unidades funcionais dos ACES – UCC, 

, incluindo os aspetos de impacto financeiro e ganhos de saúde e 

 estipulado no Despacho nº 

veio transpor para o nosso quadro legislativo, algumas das referencias 

assinado entre o Governo Português e o Fundo Monetário 

onde se apela à qualidade e a 

eletrónica de medicamentos e meios 

complementares de diagnóstico, abrangidos por sistemas de comparticipação pública, para todos os médicos, 

lico como no sector privado, bem como o desenvolvimento de relatórios periódicos de 

a todos os Presidentes dos Conselhos Clínicos e da 

individualizados por médico e local de 

prestação, de medicamentos e MCDT prescritos mensalmente por cada médico dos Cuidados Primários de Saúde. 

era depois divulgada internamente a cada médico, para que cada um pudesse 

lo com os seus pares (peers review). Para este esforço (envio 

que cada Conselho Clinico debatesse as 

causas dos resultados apurados e corrigisse os desvios encontrados. Desde Maio de 2012, estes relatórios enviados 

2012 Evolução 

47,7 

 

145,1 

 



 

 

2007

Percentagem da faturação com 
medicamentos genéricos no custo 
total (PVP) dos medicamentos 
faturados 

20,70%

Fonte: SIARS 

 

A análise de alguns indicadores de eficiência nesta área revela um

MCDT e medicamentos faturados por utilizador. Em 

de 2012 nos CSP gastou menos 10€ com MCDT e cerca de 20€ com medicamentos aviados nas farmácias de 

oficina, relativamente ao ano transato.

Relativamente ao peso relativo da fatur

prescrição  e/ou  consumo de genéricos

tipo de medicamentos. Esta foi a razão invocada para a ARS solicitar

alteração do objetivo, que tinha esta formulação e que por fatores exógenos não iria ser cumprido. A alteração 

proposta e aceite não se desvia do essencial inicial proposto, 

genéricos pelos médicos de família, mas avaliada pelo número de embalagens dispensadas.

Assim, em 2012, verificou-se um acréscimo de 

faturados, face a igual período do ano anterior, o que é uma marca significativa no esforço de corresponder às 

diretrizes superiormente emanadas. 

 

Relativamente à monitorização da prescrição no ambulatório hospitalar a

ACSS, veio operacionalizar as determinações 

Estado, sobre esta necessidade de acompanhamento

desta disposição a ARSN procedeu ao envio trimestral a cada hospital, 

prescrição de cada médico dessa instituição

Desse perfil de prescrição constava informação sobre:

quantidade de embalagens de medicamentos genéricos/marca; valores comparticipados; medicamentos faturados 

por grupo farmacoterapêutico; e medicamentos mais prescritos em volume e valor comparticipado”.

Adicionalmente, a ARSN tomou a 

Hospitais, informação agregada sobre esta matéria, já que os hospitais não têm outra forma de aceder ao 

receituário prescrito em ambulatório hospitalar e dispensado em farmácias de oficin

A monitorização da prescrição estendeu

e enviados centralmente (ACSS). A ARSN disponibilizou um endereço de 

saude.pt) para esclarecimento de dúvidas

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012

20,70% 21,50% 21,80% 27,00% 26,00% 22,93%

A análise de alguns indicadores de eficiência nesta área revela um notório decréscimo verificado no custo médio de 

MCDT e medicamentos faturados por utilizador. Em média, cada utente que teve pelo menos uma consulta no ano 

s CSP gastou menos 10€ com MCDT e cerca de 20€ com medicamentos aviados nas farmácias de 

oficina, relativamente ao ano transato. 

Relativamente ao peso relativo da faturação com medicamentos genéricos, este diminui não por ter 

consumo de genéricos, mas por terem ocorrido alterações significativa

tipo de medicamentos. Esta foi a razão invocada para a ARS solicitar, na avaliação intercalar semestral

alteração do objetivo, que tinha esta formulação e que por fatores exógenos não iria ser cumprido. A alteração 

ão se desvia do essencial inicial proposto, a desejada maior prescrição de medicamentos 

, mas avaliada pelo número de embalagens dispensadas.

se um acréscimo de 39% no número de embalagens de medi

face a igual período do ano anterior, o que é uma marca significativa no esforço de corresponder às 

Relativamente à monitorização da prescrição no ambulatório hospitalar a Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da 

as determinações dispostas no Despacho nº 17069/2011 do

Estado, sobre esta necessidade de acompanhamento da prescrição de medicamentos e MCDT

ção a ARSN procedeu ao envio trimestral a cada hospital, de informação

prescrição de cada médico dessa instituição em regime de ambulatório hospitalar. 

Desse perfil de prescrição constava informação sobre: número de receitas em form

quantidade de embalagens de medicamentos genéricos/marca; valores comparticipados; medicamentos faturados 

por grupo farmacoterapêutico; e medicamentos mais prescritos em volume e valor comparticipado”.

Adicionalmente, a ARSN tomou a iniciativa de remeter mensalmente aos Conselhos de Administração dos 

Hospitais, informação agregada sobre esta matéria, já que os hospitais não têm outra forma de aceder ao 

receituário prescrito em ambulatório hospitalar e dispensado em farmácias de oficina. 

A monitorização da prescrição estendeu-se também aos médicos do setor privado, sendo os 

e enviados centralmente (ACSS). A ARSN disponibilizou um endereço de e-mail (

dúvidas suscitadas pelos médicos a quem este serviço foi 
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2012 Evolução 

22,93% 

 

notório decréscimo verificado no custo médio de 

utente que teve pelo menos uma consulta no ano 

s CSP gastou menos 10€ com MCDT e cerca de 20€ com medicamentos aviados nas farmácias de 

diminui não por ter existido menor 

significativas na tabela de preços deste 

na avaliação intercalar semestral do QUAR, a 

alteração do objetivo, que tinha esta formulação e que por fatores exógenos não iria ser cumprido. A alteração 

a desejada maior prescrição de medicamentos 

, mas avaliada pelo número de embalagens dispensadas. 

39% no número de embalagens de medicamentos genéricos 

face a igual período do ano anterior, o que é uma marca significativa no esforço de corresponder às 

Circular nº12/2012 de 20/04/2012 da 

no Despacho nº 17069/2011 do Senhor Secretário de 

prescrição de medicamentos e MCDT. No cumprimento 

de informação de retorno do perfil de 

número de receitas em formato eletrónico/manual; 

quantidade de embalagens de medicamentos genéricos/marca; valores comparticipados; medicamentos faturados 

por grupo farmacoterapêutico; e medicamentos mais prescritos em volume e valor comparticipado”. 

iniciativa de remeter mensalmente aos Conselhos de Administração dos 

Hospitais, informação agregada sobre esta matéria, já que os hospitais não têm outra forma de aceder ao 

 

se também aos médicos do setor privado, sendo os relatórios produzidos 

mail (mppprivados@arsnorte.min-

suscitadas pelos médicos a quem este serviço foi disponibilizado. 
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10. Dotar os serviços centrais de instrumentos de gestão geradores de maior eficiência 

 

Conforme referido no ponto 6 – Melhorar a eficiência económica e operacional , foi na área de backoffice que mais 

se fez sentir os resultados da estratégia que a ARS Norte vem implementando numa lógica de “serviços 

partilhados” , sendo destacar as atividades desenvolvidas nas  seguintes áreas: 

• LogLogLogLogísticaísticaísticaística: consolidação da parametrização/otimização da solução de Logística e respetiva infraestrutura 

tecnológica centralizada no Datacenter (módulo do ERP/PHC). Apoio à disseminação do novo processo de 

Logística por alguns ACeS do distrito do Porto (configuração dos postos de trabalho, formação no aplicacional 

e apoio ao arranque em cada um dos pontos de entrega das unidades de saúde que integram cada um dos 

ACeS); 

• Compras:Compras:Compras:Compras: consolidação da parametrização/otimização da solução de Compras e respetiva infraestrutura 

tecnológica centralizada no Datacenter (módulo do ERP/PHC). Apoio na parametrização dos processos de 

compras, visando a gestão centralizada das aquisições em toda a Região, e conclusão das atividades de 

migração de dados; 

• Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos: consolidação da parametrização/otimização da solução de processamento de salários e 

respetiva infraestrutura tecnológica centralizada no Datacenter (módulo do ERP/PHC). Apoio na preparação do 

processo de migração deste aplicacional para o aplicacional disponibilizado pelo Ministério da Saúde (RHV), 

de modo a garantir a entrada em produção a 1 de Janeiro de 2013. 

• Gestão FinanceiraGestão FinanceiraGestão FinanceiraGestão Financeira: consolidação da parametrização/otimização da solução de Gestão Financeira e respetiva 

infraestrutura tecnológica centralizada no Datacenter (aplicação SIDC do Ministério da Saúde). Apoio no 

levantamento e definição de requisitos de alguns processos manuais executados pela Gestão Financeira (como 

é o caso do processo de faturação a entidades e subsistemas) e de alguns processos transversais às diferentes 

áreas de backoffice (como é o caso da gestão de cabimentos), no sentido de informatizar esses processos.  

Para maximizar a partilha de informação e normalizar quer os conteúdos quer a sua acessibilidade, iniciou-se em 

2012 a criação duma Intranet onde já são disponibilizados alguns serviços transversais às diferentes unidades 

orgânicas. 

Ao nível das infraestruras tecnológicas, importa ainda referir pela sua relevância,, o início do processo de 

consolidação e virtualização dos servidores que suportam o SINUS/SAM/SAPE e que estão dispersos pela Região, 

processo este que permitirá uma melhor racionalização dos recursos e a redução de custos em contratos de 

manutenção de servidores. No âmbito desta iniciativa foram desenvolvidas em 2012 as seguintes atividades: 

• Aquisição, instalação/parametrização no datacenter da ARS Norte da infraestrutura tecnológica para suportar 

a consolidação e virtualização de servidores do SINUS/SAM/SAPE (com a colaboração da SPMS); 
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• Execução da primeira fase deste processo de consolidação de servidores, designadamente, a centralização e 

virtualização dos cerca de 110 servidores de bases de dados, ficando para a segunda fase a desenvolver em 

2013, a centralização e virtualização dos cerca de 220 servidores aplicacionais do SAM/SAPE. 

 

11. Valorizar o capital humano da organização  

 

Em 2012, as diferentes ações de formação abrangeram 44% dos profissionais da ARS Norte, sendo este um ponto 

de partida para obter a cobertura consignada na Resolução de Conselho de Ministros 89/2010, de 17 novembro, de 

abranger a totalidade dos trabalhadores num período de 3 anos.  

Foram realizadas pelos serviços centrais da ARS Norte, 153 ações de formação, financiadas ao abrigo do POPH, 

versando vários temas, sendo que 55% das ações reportavam-se a áreas consideradas prioritárias, designadamente: 

"Desenvolvimento organizacional dos CSP", "Gestão de programas prioritários do PNS" e "Cuidados Continuados 

Integrados". 

 

QUADRO 39 - TOTAL DE AÇÕES FINANCIADAS PELO PROGRAMA OPERACIONAL DE POTENCIAL HUMANO (POPH) 2012    

  Participantes Horas 

Qualificação dos profissionais da administração pública central  912 868 

Qualificação dos profissionais da saúde 2139 2373 

 

 

12. Adequar a oferta e melhorar a eficiência e qualidade dos serviços hospitalares  

 

Á semelhança dos anos anteriores desenvolveu-se o processo de negociação dos contratos-programa com as 

diversas unidades hospitalares da região e procedeu-se à monitorização da atividade assistencial. Acompanhou-se 

o desempenho das instituições em diferentes dimensões, nomeadamente na económico-financeira, no acesso e na 

qualidade.  

Na preparação do processo negocial foi promovida uma discussão estratégica interna, entre diversas áreas 

funcionais, de forma a selecionar os objetivos regionais. Os indicadores selecionados apresentam-se de seguida: 

QUADRO 40 – SERVIÇOS HOSPITALARES: INDICADORES SELECCIONADOS PARA MONITORIZAR OS OBJECTIVOS REGIONAIS 

 

Objetivos da Região:

1. Tempo máximo de espera para cirurgia (meses)

2. Tempo máximo de espera para 1.ª consulta (dias)

3. Redução do n.º de consultas subsequentes de hipocoagulação face ao ano transato

4. Rácio Consultas Externas / Urgências

5. Taxa de referenciação para a RNCCI

6. VV AVC – %  de casos com diagnóstico principal de AVC Isquémico com registo de administração trombolítico
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Em simultâneo, foi solicitada, às unidades prestadoras de cuidados, a previsão da produção e do orçamento 

económico através do preenchimento do Plano de Desempenho. Do processo negocial resultou a contratualização 

da seguinte atividade, com as respetivas taxas de execução: 

 

QUADRO 41 - PRODUÇÃO HOSPITALAR    

 
Nota: Só estão incluídos os atos praticados a utentes SNS, objeto do contrato programa 

 

Como se constata da análise dos valores observados, a maioria das linhas de atividade atingiram taxas de execução 

superiores a 100%. Na urgência e no GDH cirúrgico urgente o valor realizado foi muito próximo do contratualizado. 

A menor taxa de execução verificou-se no GDH médico que, ainda assim, atingiu os 92,7%. 

No que respeita à avaliação do grau de cumprimento dos objetivos de qualidade e eficiência (nacionais e 

regionais), foi utilizada uma metodologia nacional, que permite obter uma aferição da performance total das 

instituições. O resultado de cada indicador deixou de ter validade per si, sem qualquer conexão com todos os 

outros, passando a contribuir para a construção do Índice de Desempenho Global (IDG) que pode atingir os 120%.   

 O desempenho das instituições da região apresenta-se de seguida: 

  

Realizado 2012 Contratualizado 2012

ARS NORTE ARS NORTE

GDH de Internamento

     GDH Internamento Médico 172.170 170.416 101,0%

     GDH Internamento Cirúrgico 79.198 77.416 102,3%

     GDH Int. Cir. Urgente 32.323 32.692 98,9%

GDH Ambulatório Médico 213.375 230.287 92,7%

GDH Ambulatório Cirúrgico 97.080 93.253 104,1%

Total Consultas 3.951.598 3.805.406 103,8%

Primeiras Consultas 1.141.236 1.135.575 100,5%

Urgências (s/ Int) 1.658.826 1.662.149 99,8%

Hospital de Dia 366.412 329.679 111,1%

PRODUÇÃO HOSPITALAR
Taxa 

Execução
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QUADRO 42 - ÍNDICES DE DESEMPENHO    

 

Importa realçar a evolução verificada em algumas linhas de produção: 

 

QUADRO 43 - LINHAS DE PRODUÇÃO – HOSPITAIS DA REGIÃO NORTE    

Instituições 

2012 Variação 2011-2012 

Primeiras 
Consultas 

Total 
Consultas 
Médicas 

% Primeiras 
Consultas/Total 

Consultas 

Primeiras 
Consultas 

Total 
Consultas 
Médicas 

% Primeiras 
Consultas/Total 

Consultas (diferença 
pontos percentuais) 

Centro Hospitalar de São João, EPE 168.905 679.079 24,87% 3,31% -2,46% 1,39% 

Centro Hospitalar Porto, EPE (c/ HJU) 156.333 620.636 25,19% -1,26% -0,63% -0,16% 

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 73.539 254.060 28,95% -0,06% -2,38% 0,68% 

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 46.642 171.467 27,20% -6,41% -0,24% -1,80% 

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 116.944 310.173 37,70% -3,57% 0,87% -1,74% 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 26.525 72.015 36,83% 3,27% 2,31% 0,34% 

CH Tâmega e Sousa, EPE 92.638 267.630 34,61% 1,16% 3,84% -0,92% 

CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 80.399 281.514 28,56% 2,75% 3,69% -0,26% 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 130.731 445.156 29,37% 3,88% 1,99% 0,54% 

Hospital Santa Maria Maior, EPE 19.407 67.405 28,79% -12,28% -9,27% -0,99% 

Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 78.003 271.561 28,72% 10,28% 2,53% 2,02% 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 35.621 101.678 35,03% -4,37% -3,40% -0,36% 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 69.778 228.059 30,60% -1,54% -1,99% 0,15% 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 67.332 214.099 31,45% -0,13% 2,58% -0,85% 

Hospital de Braga, PPP 123.608 359.860 34,35% 29,57% 22,21% 1,95% 

Hospital da Prelada 24.374 76.609 31,82% 19,64% -8,04% 7,37% 

Total 1.310.779 4.421.001 29,65% 3,05% 1,40% 0,48% 

 

Indices de Deseempenho

2012

Indice de Desempenho 

Global (IDG)

Grau de Cumprimentos 

Obj. regionais

CHSJ 85,2 69,2

CHAA 84,4 70,8

CHMA 83,7 70,2

CHDV 110,0 112,4

CHP 96,6 86,6

PVVC 76,0 55,2

CHTS 76,5 62,2

CHTMAD 89,4 78,6

CHGE 95,7 90,0

BARC 100,3 100,0

IPOP 108,3 115,4

MATO 98,7 99,3

ULAM 103,5 118,0

ULNE 92,1 60,6

HMLEMOS 86,9 77,2
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GRÁFICO 19 - TAXA DE PRIMEIRAS CONSULTAS 

 

Manteve-se o crescimento do número de primeiras consultas e do total de consultas, ao mesmo tempo que se 

verifica uma diminuição em 5.5% do número de episódios de urgência. 

 

GRÁFICO 20 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EPISÓDIOS DE URGÊNCIA    

 

Resulta daqui o crescimento do rácio Consultas/Urgências, verificando-se em 2012, mais do dobro de consultas 

relativamente ao número de episódios de urgência. 

 

GRÁFICO 21 - RÁCIO Nº CONSULTAS VERSUS EPISÓDIOS DE URGÊNCIA 
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Relativamente à taxa de cirurgia ambulatório

lentas pelo caminho já percorrido. Apenas 2 hospitais públicos da região norte apresentaram taxas inferiores a 50%, 

sendo que um deles (IPO), seja explicável pela complexidade e diferenciação

especificidade do foro oncológico. 

GRÁFICO 22 - 
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 TAXA DE CIRURGIA AMBULATÓRIO POR HOSPITAL – ANO 2012    

GRÁFICO 23 - TAXA DE CIRURGIA DE AMBULATÓRIO 

0% 20% 40%

Instituto Português Oncologia do Porto, EPE

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE

Hospital da Prelada

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE

Montes e Alto Douro, EPE

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE

Centro Hospitalar de São João, EPE

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE

Centro Hospitalar Porto, EPE (c/ HJU)

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE

CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE

Hospital de Braga, PPP

CH Tâmega e Sousa, EPE

Hospital Santa Maria Maior, EPE

43%

51% 52% 54%

2008 2009 2010 2011

68 

crescimento sustentado, agora com progressões mais 

. Apenas 2 hospitais públicos da região norte apresentaram taxas inferiores a 50%, 

dos atos praticados inerentes à 

 

 

60% 80%

55%

2012



69 
 

13. Fomentar a capacitação do cidadão para escolhas saudáveis 

 

Estão em curso vários programas de promoção e proteção da saúde, a maior deles dirigidos para a população em 

idade escolar já mencionados nos capítulos anteriores (programas: PASSE, PELT). 

Manteve-se o protocolo de colaboração entre a Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. e a Sociedade de 

Transportes Coletivos do Porto, S.A (STCP) que incluiu a elaboração de cartazes com mensagens de educação para 

a saúde dirigidas à população utilizadora da STCP e a divulgação de mensagens nos expositores localizados no 

interior dos cerca de 500 autocarros da STCP 

No ano de 2012 foram divulgadas, as seguintes mensagens em cerca de 500 autocarros da STCP: 

� Sida - Utilização do preservativo 

� Comemoração do Dia dos Namorados - Utilização do preservativo 

� Comemoração do Dia Mundial sem Tabaco 

� Ondas de Calor a Saúde em Perigo 

� Chegou o Verão e a Praia 

� Comemoração do Dia Mundial de Luta Contra a Sida – Utilização do Preservativo 

 

14. Promover a participação do cidadão e a responsabilidade social 

 

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. 

O ano 2012 foi o quinto ano de utilização nacional do Sistema SIM-Cidadão em todas as unidades de saúde. 

Continuaram a ser difundidas junto dos Gabinetes do Cidadão/Utente 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 eletrónica. 

 

QUADRO 44 - TIPOLOGIA DOS PROCESSOS ABERTOS EM 2012    

Tipologia Número Percentagem 

Reclamações 616 60,5% 

Pedidos de informação 290 28,5% 

Elogios 23 2,3% 

Sugestões 7 0,7% 

Outros 55 5,4% 

Por classificar (em análise) 28 2,7% 

Total 1019 100,0% 

Fonte Sistema SIM-Cidadão    
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A média do tempo de resposta às reclamações em 2012 foi de 44 dias no conjunto das instituições de saúde da 

região norte, com uma amplitude de variação de 8 a 127 dias. 

 

QUADRO 45 - CAUSAIS MAIS VISADAS NAS RECLAMAÇÕES – ACES    

Causas Número Percentagem 

Recusa de consulta 559 10,0% 

Tempo de espera para atendimento 356 6,4% 

Dificuldade de marcação de consulta 329 5,9% 

Taxas moderadoras 264 4,7% 

Falta de cortesia 215 3,9% 

Falta de informação aos utentes 189 3,4% 

Dificuldade / recusa na emissão de credenciais 184 3,3% 

Falta de pessoal médico 180 3,2% 

Falta de informação adequada em tempo útil 174 3,1% 

Dificuldade de inscrição em médico de família 170 3,0% 

Outras 2964 53,1% 

Total 5584 100,0% 

Fonte Sistema SIM-Cidadão 
 
 

QUADRO 46 - CAUSAS MAIS VISADAS NAS RECLAMAÇÕES – CENTROS HOSPITALARES, HOSPITAIS E ULS 

Causas Número Percentagem 

Tempo de espera no Serviço de Urgência 2156 16,6% 

Tempo de espera para atendimento 742 5,7% 

Perfil desadequado 661 5,1% 

Falta de cortesia 642 4,9% 

Taxas moderadoras 551 4,2% 

Má prática 476 3,7% 

Regras inadequadas/inaplicáveis 453 3,5% 

Falta de informação adequada em tempo útil 382 2,9% 

Tempo de espera para consultas de especialidade 329 2,5% 

Sistema de acompanhantes e visitas 325 2,5% 

Outras 6283 48,3% 

Total 13000 100,0% 

Fonte Sistema SIM-Cidadão (plataforma Discoverer Plus), relativamente às exposições registadas no SGSR no 
período em referência.  

 

Nota: Os totais apresentados nos quadros dos problemas, causas, serviços e grupos profissionais visados são 
superiores ao volume de exposições recebidas, uma vez que uma mesma exposição pode abordar mais do que um 
assunto e visar mais do que um grupo profissional. 
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15. Alargar e consolidar experiências de cooperação com parceiros do sector social e 

privado, que reforcem a complementaridade de respostas às necessidades do cidadão 

 

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 

Uma das formas de efetivar esta participação é através do regime as convenções celebradas entre o Ministério da 

Saúde ou as ARS e as pessoas privadas, singulares ou coletivas, que visem a contratação da prestação de cuidados de 

saúde destinados aos utentes do SNS 

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 efetiva-se através da 

escolha do utente do SNS. 

Estão registadas na ARS do Norte cerca de 700 Entidades, das quais 554 detêm convenção com o SNS, e ainda, cerca 

de 1.600 postos de colheitas das Entidades de Análises Clínicas, sendo: 

 

QUADRO 47 – ENTIDADES CONVENCIONADAS NA ARS DO NORTE POR ÁREA DE SAÚDE  

NÚMERO DE ENTIDAD 

ÁREA DE SAÚDE 
NÚMERO DE ENTIDADES 

CONVENCIONADAS 

Análises Clínicas  92 

Anatomia Patológica 14 

Medicina Física e de Reabilitação  119 

Unidades de Diálise 32 

Otorrinolaringologia  5 

Imunoalergologia / Pneumologia  10 

Electroencefalografia  13 

Neurofisiologia ONVENCIONADA 0 

Radioterapia 0 

Radiodiagnóstico 122 

Oxigénioterapia  3 

Gastrenterologia 55 

Cardiologia  77 

Medicina Nuclear  2 

 

O único clausulado tipo em vigor é o da convenção para a prestação de cuidados de saúde na área da Hemodiálise. 

No decorrer de 2012 duas Entidades Privadas prestadoras de cuidados de saúde, na área de hemodiálise, 

manifestaram interesse em aderir ao clausulado tipo da convenção. 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 objeto de duas fusões. 

As restantes solicitações, que se inserem no âmbito das convenções, foram as mudanças de instalações, as alterações 

dos diretores técnicos e a celebração de convenção por parte das Entidades Privados e do Sector Social. 
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Adicionalmente, no final de 2012, a após a extinção do Ex-IDT e a criação do CRICAD, a gestão das convenções para a 

área das dependências passaram também a estar integradas na ARS, sendo que atualmente estão a ser tratadas 

matérias e procedimentos relativas a cerca de 35 Comunidades Terapêuticas. 

  

Durante o ano de 2012 deu-se continuidade à gestão dos Acordos existentes no âmbito dos Postos Médicos Privativos 

à luz do novo enquadramento jurídico dado pela Portaria n.º 427/2009, de 23 de Abril. 

 

No âmbito do SIGIC , prosseguiu  a colaboração com 16 entidades do setor social e 10 entidades do setor privado que 

no seu conjunto realizaram em 2012 mais de 7 mil intervenções cirúrgicas a utentes inscritos em hospitais SNS. 

 

No contexto do programa Consulta a Tempo e Horas (CTH) manteve-se a gestão do Acordo com a União das 

Misericórdias, abrangendo 10 Entidades, com resposta para as seguintes especialidades: 

 

QUADRO 48 –    CONSULTA A TEMPO E HORAS: ESPECIALIDADES EXISTENTES POR MISERICORDIA    

 

 

 

16. Criar ferramentas interativas que promovam a partilha de informação entre os 

serviços da ARS e destes com o cidadão 

 

Através do portal da ARS Norte é possível aceder a um conjunto de informação alargado de importância para o 

cidadão e para os utilizadores dos serviços de saúde, bem como para os profissionais de saúde. 

O Departamento de Saúde Pública continuou a investir no desenvolvimento de uma plataforma de informação e 

comunicação em saúde para apoiar as atividades regionais e locais (ao nível dos ACES/ULS) de observação de saúde, 

planeamento em saúde, contratualização e tomada de decisão. Assim, concluiu a atualização dos novos “Perfis Locais 

de Saúde 2012” e atualizou a aplicação informática morbilid@ades.infantil iniciando, com a mesma, uma “nova 

geração” de ferramentas de informação e comunicação em saúde na região, mais interativas, amigáveis e de mais fácil 



73 
 

manutenção, que teve continuidade com a construção da nova ferramenta webmort@lidades que faz a análise da 

mortalidade na região norte e respetivos ACES/ULS. Foi dada continuidade ao projeto Desigualdades em Saúde 

concretizando a construção de um primeiro kit de ferramentas, iniciativa esta que se considera inédita no País, e que 

visa, sobretudo, contribuir para um aumento da capacidade de avaliação diagnóstica e prognóstica dos principais 

problemas e necessidades de saúde da população e seus determinantes, aos níveis regional e local, no que diz 

respeito às desigualdades em saúde e, espera-se, futuramente, às desigualdades sociais em saúde, Por último, importa 

destacar o estudo de avaliação, na ótica dos utilizadores, das ferramentas em ambiente Web que têm sido 

desenvolvidas pelo DSP, que foi efetuado e orientado no âmbito de um estágio do Internato Médico de Saúde Pública. 

De destacar, ainda, a conclusão do projeto do estudo “Carga da Doença atribuível aos Fatores de Risco na Região 

Norte”, que dá continuidade ao estudo da “Carga Global da Doença na região Norte de Portugal”,  

O Departamento de Estudos e Planeamento desenvolveu a intranet “DEPReports” a partir do qual os órgãos de gestão 

do ACES acedem a um conjunto de informações uteis para a boa governação clinica: perfil de prescrição de 

medicamentos e MCDT por médico, calendários dos programas de rastreio, etc. 

O Departamento de Contratualização disponibiliza no portal da ARS um boletim trimestral das atividades da RNCCI na 

região, bem como faculta informação atualizada das vagas existentes nos lugares da RNCCI. 

São também atualizadas semanalmente as entidades com convenções com a ARS Norte, bem como a sua localização, 

por forma a ser mais fácil capacitar nas opções que toma quando tem que recorrer a estes serviços. 

 

 

17. Incentivar a governação clínica em cuidados de saúde primários, garantindo um 

compromisso de qualidade, partilhado entre profissionais e a administração em 

ordem a prestar um melhor serviço ao cidadão 

 

 

A governação clínica em cuidados de saúde primários, garantindo um compromisso de qualidade, partilhado entre 

profissionais e a administração com o objetivo de prestar um melhor serviço ao cidadão, tem vindo a ser 

incentivada com o envolvimento dos conselhos clínicos e de saúde nos acompanhamentos das unidades, seja no 

primeiro ano de atividade da equipa, seja, principalmente, no acompanhamento após o 1º ano, onde a equipa da 

ERA Norte, profissionais da unidade e conselho clínico e de saúde analisam em conjunto o desenvolvimento dessa 

unidade em áreas como a gestão partilhada, o direito dos cidadãos, a oferta assistencial, a monitorização do 

desempenho assistencial, o desenvolvimento das boas práticas ou as auditorias internas. Nesta situação estão 37 

(43%) das 86 reuniões efetuadas durante 2012. 

 

 

18. Promover a integração dos serviços do IDT/SICAD na rede de prestação da ARS 

Norte, melhorando a capacidade de resposta aos problema associados aos 

comportamentos aditivos e dependências 
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A nova orgânica do Ministério da Saúde, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, 

previu, no âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), a extinção do 

Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P. (IDT. I.P.), sendo objeto de fusão com as 

Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS, I.P.).  

O início do processo de integração operou-se com a entrada em vigor da lei orgânica das ARS, I.P., 

através da publicação do Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de Janeiro.  

No âmbito deste processo descrevem-se, sinteticamente, as atividades resultantes do mesmo, ao longo 

do ano de 2012. 

Com vista à preparação do processo de fusão agilizaram-se reuniões bilaterais, ao longo do ano, entre 

os responsáveis dos diversos serviços da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte, 

I.P.) e a Delegação Regional Norte (DRN) do IDT, I.P., por forma a consolidar a primeira fase de 

integração, ao nível dos serviços administrativos e de suporte técnico, bem como, com o objetivo de 

elencar os elementos a assegurar por cada serviço da ARS Norte no decurso deste procedimento. 

Após a publicação da Portaria n.º 153/2012, de 22 de Maio, que aprovou os novos estatutos da ARS 

Norte, I.P., e comportou na sua nova estrutura orgânica a Coordenação Regional da Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (CRICAD), foi nomeado como seu coordenador o Dr. 

Adelino Vale Ferreira, Delegado da Delegação Regional do Norte do ex-IDT, I.P.  

 

Numa segunda fase deste processo de integração optou-se por maturar a conceção do modelo 

assistencial, que visou a promoção de uma melhor articulação e de aproveitamento de sinergias com 

as redes de cuidados de saúde da Região Norte, nomeadamente as Redes de Cuidados Primários e 

Hospitalares (designadamente a Rede Regional de Saúde Mental), tendo sido levadas a cabo reuniões 

entre os seus principais intervenientes. 

Realizaram-se reuniões, a nível nacional, com representantes do SICAD, das ARS, da Saúde Mental e do 

Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, com vista à discussão da rede de 

referenciação/articulação e do modelo organizacional na área dos comportamentos aditivos e 

dependências.  

Com efeito, ao longo do ano de 2012, foi permanente a articulação com o Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), com vista a agilização e harmonização dos 

procedimentos relativos a pessoal, aos recursos financeiros e aos sistemas de informação. 

Ao nível da ARS Norte, I.P., e no seio da sua intervenção em Fóruns, Conselhos e Comissões, abarcando 

a sua área de influência geográfica e no âmbito nacional a que é chamada a intervir, foram indicados 

elementos da CRICAD, em representação técnica da ARS Norte, I.P. 

A aprovação das linhas estruturais do modelo assistencial no seio da ARS Norte, de acordo com as 

orientações do Conselho Diretivo, aspirou, nos termos da proposta apresentada e que mereceu 

despacho de concordância do SEAMS, de 03/04/2013, o alcance dos seguintes objetivos: 
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• Diluição das estruturas administrativas no âmbito da ARS Norte; 

• Aproveitamento das sinergias entre as diferentes redes de cuidados de saúde; 

• Maximização dos meios humanos e materiais afetos à prestação de cuidados de saúde da região 
norte; 

• Melhoria da Qualidade Assistencial; 

• Alargamento do âmbito de intervenção ao nível dos novos comportamentos aditivos. 

 

O processo de integração foi concluído a 31 de Dezembro de 2012, com a afetação do pessoal, de 

acordo com o Despacho nº 251/2013 de 26 de Dezembro, do Coordenador do processo de integração, 

o Diretor-Geral do SICAD. 

Neste momento, estão em finalização os trabalhos de aprofundamento da integração das redes levado 

a cabo pelo Departamento de Saúde Pública, pelo Departamento de Contratualização, pelo 

Departamento de Estudos e Planeamento, pelo Conselho Regional de Saúde Mental e pelo DICAD. 

 

 

C. Execução por unidades orgânicas 

 
 

A implementação dos vários objetivos estratégicos implicou a participação de uma plêiade de profissionais e 

serviços de saúde, garantindo o alinhamento na ação, necessário à execução da política traçada para a região para 

o triénio em curso. 

Essa preocupação ficou espelhada nos objetivos fixados para cada unidade orgânica, abaixo reproduzido para os 

departamentos existentes no organograma da instituição. 

Deverá ser tomado em consideração que as alterações verificadas nos Estatutos da ARSN, vieram tirar fluidez ao 

compromisso estabelecido, porque houve objetivos fixados que foram transpostos para outras unidades orgânicas, 

que não foram ouvidas no processo de negociação prévia, pela que a avaliação deste ano terá esta condicionante. 
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FIGURA 3 – OBJECTIVOS DAS UNIDADES ORGÂNICAS     

              

   Cumpridos  35      

Total 

        

             

          Não realizados  12 

           

       

22 

     
57   Não cumpridos    Realização 

insuficiente 
 8 

       

             

           Realizados fora da 
meta temporal 

 2 

            

              

  Causas não cumprimento       

              
              

  Internos  
  

Externos        

              

  13   9       

          

 

* Dois objetivos foram alterados e um não foi possível avaliar por causas externas 

 

Seis em cada dez objetivos definidos para as Unidades Orgânica foram cumpridos no ano 2012. Fatores externos à 

organização, como alterações legislativas, atrasos na tramitação processual não imputável à ARS, disponibilização 

tardia ou inexistente de serviços essenciais dependentes de entidades externas, foram responsáveis pelo 

incumprimento de 40% dos objetivos (9), em que não foi atingida a meta definida. As alterações na estrutura orgânica 

da ARS Norte, no ano de 2012, que influenciaram o desempenho das unidades não foram valorizadas como causa 

direta do incumprimento. 

Os motivos imputáveis a causas internas estão explicitados nas notas anexas aos quadros e serão objeto de reflexão, 

por forma a ultrapassar no futuro os obstáculos detetados. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

 

QUADRO 49 – DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO: EXECUÇÃO DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

  Objetivos Operacionais Meta Tipo 
Objetivo  
QUAR 

Realização 
em 

 dezembro 
2012 

Análise dos desvios 
 identificados 

(resultado/objetivo) 
 

1 

Construir um painel de indicadores de apoio à gestão para o CD, 
Departamentos da ARS e ACES, a disponibilizar de forma 
automática no 2º semestre de 2012, com base nos sistemas de 
suporte existentes. 

12 Meses Realização 
 

Realizado   C 
 

2 
Desenvolver o SIARS com novos conteúdos elaborando pelo 
menos 3 Linhas Diretas a explicitar os novos mapas ou 
funcionalidades aos utilizadores  

3 Realização 
 

3   C 
 

3 Garantir uma taxa de execução do QREN de pelo menos 90% 90% Realização 
 

94%   C 
 

4 
Aumentar em 25% o nº de ACES abrangidos pelo programa de 
rastreio de retinopatia diabética 

25% Resultado  25%   C 
 

5 
Aumentar a cobertura do programa de rastreio do cancro da 
mama para 80% dos concelhos da região norte 

80% Resultado  77% Nota 1 C 
 

6 
Elaborar Manual de Acolhimento dos profissionais do ex-Instituto 
das Drogas e Toxicodependência, como instrumento facilitador da 
integração nos serviços da ARSN, I.P. 

6 Meses Realização   Não realizado   NC I 

7 

Garantir que pelo menos 50% das ações de formação financiadas 
pelo POPH e a executar em 2012 versem as áreas 
"Desenvolvimento organizacional dos CSP", "Gestão de programas 
prioritários do PNS" e "Cuidados Integrados" 

50% Estrutura  55%   C 
 

8 

Melhorar as infraestruturas tecnológicas através da fusão das 
bases de dados por ACES e alojar os servidores de dados e 
aplicacionais no DATACENTER da ARS Norte com recurso à 
virtualização, com impacto direto nas atividades dos ACES 

12 Meses Estrutura 
 

Realizado 
parcialmente 

Nota 2 RP E 

9 

Disseminar os serviços decorrentes da infraestrutura tecnológica 
montada no DATACENTER, por todos os ACES e serviços da sede 
da ARS Norte, melhorando funcionalidades e performances do 
sistema informático atualmente disponível, através de apoio 
remoto. 

9 Meses Estrutura 
 

Realizado 
parcialmente 

Nota 3  RP E 

10 

Implementar uma ferramenta informática que permita maximizar 
a capacidade instalada dos CDP, concretizando até final do ano de 
2012, em 2 ACES da área metropolitana do Porto, a referenciação 
direta de todos os exames de radiologia convencional prescritos 
para os CDP que lhe estão associados. 

12 Meses Estrutura  Alterado Ver Oop. 18  A 
 

11 Criar uma INTRANET para os profissionais da ARS Norte 12 Meses Realização  Realizado   C 
 

12 Elaborar o Relatório de Atividades 2011 da ARS Norte. 6 Meses Realização 
 

Concluído 
após 

 a data 
prevista 

  RP I 

 

Nota 1:Dentro do intervalo de tolerância do Objetivo QUAR  

Nota 2: Foi concretizada a primeira fase de centralização e virtualização de cerca de 110 servidores de bases de dados dos cuidados primários de saúde no 

Centro de Dados da ARS Norte. A segunda fase dos servidores aplicacionais decorrerá em 2013. Ainda não ocorreu a fusão das bases de dados por ACES o 

que só poderá ser realizado em sintonia com a SPMS 

Nota 3: O que foi realizado já permitiu melhorias da performance mais ainda não se rentabilizou toda a potencialidade da nova funcionalidade 
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

QUADRO 50 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA: EXECUÇÃO DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

  Objetivos Operacionais Meta Tipo 
Objetivo  
QUAR 

Realização 
em 

 dezembro 
2012 

Análise dos desvios 
 identificados 

(resultado/objetivo) 
 

1 
Conseguir a acreditação em tuberculose e micobactérias nos 
Laboratórios de Saúde Publica da Região Norte 

12 Meses Realização 
 

Não 
realizado 

Nota 1 NC E 

2 Definir um Plano de Comunicação para a ROSNORTE. 12 Meses Realização 
 

Não 
realizado 

Nota 2  NC I 

3 
Testar em, pelo menos, 50% dos Observatórios Locais de Saúde (OLS) 
um modelo de avaliação do impacto dos serviços de saúde na saúde 
da população, aplicado ao programa de saúde da Diabetes. 

50% Realização 
 

Não 
realizado 

Nota 3 NC I 

4 
Elaborar proposta do Plano de Saúde da população da região Norte 
2012-2016 (PSPRN). 

12 Meses Realização 
 

Não 
realizado 

Nota 4 NC I 

5 
Criar uma ferramenta de identificação das desigualdades em saúde a 
disponibilizar no portal da ARSN 

12 Meses Realização  Realizado   C 
 

6 
Aumentar em 10% o número de crianças em PAS3 com consumo de 
merendas da manhã/tarde saudáveis 

10% Resultado   
Avaliação 

não 
efetuada 

Nota 5 A 
 

7 
Aumentar em 10% o número de primeiras consultas de apoio 
intensivo de desabituação tabágica nos serviços de saúde da região 
norte 

10% Resultado  8% Nota 6  C 
 

8 
Aumentar em 15% o nº de serviços públicos de saúde com 
capacidade de efetuar a deteção precoce da infeção pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (VIH)  

15% Resultado  17%   C 
 

9 
Garantir que 96% das crianças tenham o PNV atualizado aos 2 e aos 7 
anos 

96% Resultado  97% Nota 7 C 
 

10 
Garantir uma taxa de cobertura de vacinação contra a gripe sazonal 
de 84% em idosos institucionalizados 

84% Resultado  92% Nota 8 C 
 

11 
Realizar auditorias clinicas aos prestadores externos que participam 
no Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, garantindo pelo 
menos 1000 observações auditadas 

1000 Resultado  1 514   C 
 

12 
Aumentar a proporção de casos de tuberculose com rastreio VIH 
para 96% 

96% Resultado 
 

88% 
(256/290) 

Nota 9 NC 
 

 

Nota 1:  A aguardar a concessão da acreditação pelo IPAC 

Nota 2: O objetivo foi substituído pela criação de um Núcleo Regional de Comunicação para a Saúde em Saúde Pública, em articulação com o Departamento 

de Ciências da Comunicação da UM, que permita uma abordagem mais abrangente e integrada desta questão na região, e não apenas uma abordagem 

parcelar da mesma (como previsto inicialmente) 

Nota 3: Não foi possível, no ano de 2012, cumprir este objetivo, pelo facto de só no final desse ano se encontrarem disponíveis, no SIARS, os indicadores 

necessários para a aplicação do modelo de avaliação do impacto. 

Nota 4: Elaboração da proposta de Plano de Saúde da população da região Norte 2012-2016 iniciada, mas não concluída pela necessidade de dar 

continuidade ao investimento no processo de construção e implementação dos Planos Locais de Saúde, bem como do Observatório Regional de Saúde (os 

recursos humanos alocados a ambas as áreas, para além de escassos, são os mesmos) 
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Nota 5: Contrariamente ao previsto, não foi possível em 2012 alocar mais recursos humanos ao PASSE (em substituição dos saídos) que, entre outros, iriam 

assegurar os aspetos relativos à M&A do programa; durante grande parte do ano de 2012 não houve acesso ao software estatístico necessário para a análise 

e tratamento dos dados. 

Nota 6: Dentro do intervalo de tolerância do Objetivo QUAR 

Nota 7: Atingiu-se a cobertura vacinal de 97%, segundo o esquema cumprido, para todas as vacinas avaliadas nas crianças que completaram 2 e 7 anos 

Nota 8: Avaliação da época gripal 2011/2012 

Nota 9: A avaliação deste indicador foi feita selecionando apenas os doentes registados em 2012 que, à data de extração da informação, estavam 

classificados como tendo terminado o tratamento ou estando curados, porque apenas nestes existe informação disponível para avaliar a meta proposta 

 

DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

 

QUADRO 51 - DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO: EXECUÇÃO DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

  Objetivos Operacionais Meta Tipo 
Objetivo 
QUAR 

Realização 
em 

 dezembro 
2012 

Análise dos desvios 
identificados 

(resultado/objetivo) 
 

1 
Aumentar para 55% o número de utentes inscritos em USF na região 
norte até 31 de Dezembro de 2102 

55% Resultado   56%   C 
 

2 
Aumentar o número de visitas domiciliárias para 25 por mil inscritos 
nos cuidados de saúde primários 

25/00 Resultado   25/ºº   C 
 

3 
Aumentar para 25%, o peso relativo da faturação com medicamentos 
genéricos na despesa total com medicamentos 

25% Resultado   
Alterado 
para nº 

embalagem 

ver Oop. 19  
do QUAR 

A 
 

4 
Realizar negociações de contratualização com todos os hospitais do 
sector público, com assinatura do contrato-programa para 2012  

100% Realização 
 

93% Nota 1 NC E 

5 
Desenvolver um modelo de atribuição de incentivos mais justo e 
equitativo para as USF modelo B, que premeie os melhores 
desempenhos e os ganhos alcançados na população que servem 

12 Meses Realização  
 

Não 
concluído 

  NC I 

6 
Proceder em conjunto com as Unidades de Cuidados na Comunidade 
(UCC) à definição de objetivos operacionais que irão constituir a base 
de contratualização para 2013. 

12 Meses Realização   
Não 

concluído 
  NC I 

7 
Garantir que 95% dos utentes inscritos para cirurgia nos hospitais do 
SNS, que foram resolvidos em 2012, não foram referenciados para 
entidades externas. 

95% Realização  97%   C 
 

8 Aumentar para 30% a taxa de 1ª consulta hospitalar em 2012 30% Resultado  30%   C 
 

9 
Garantir que 55% dos doentes sujeitos a cirurgia programada nos 
hospitais da região norte a realizem através de cirurgia ambulatória 

55% Resultado  56%   C 
 

10 Aumentar em 15% o número de utentes referenciados para a RNCCI 15% Resultado  17%   C 
 

11 
Garantir que 90% dos ACES assegurem cuidados continuados 
integrados 7 dias por semana, através de pelo menos uma ECCI 

90% Resultado  75%   NC I 

12 
Proceder a seis auditorias clinicas abrangendo unidades de cuidados 
saúde primários e unidades hospitalares 

6 Realização  5 
Dentro do intervalo 

de tolerância do 
Objetivo QUAR 

C 
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Nota 1: Foram realizadas as negociações de contratualização com as 15 Unidades Hospitalares da Região: No entanto, até 31 de dezembro não foi possível 

assinar o CP com ULSM. Este impedimento deveu-se, em larga medida, a constrangimentos externos à ARSN, uma vez que estava em causa a tomada de 

decisão por parte da ACSS. 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

QUADRO 52 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: EXECUÇÃO DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

  Objetivos operacionais Meta Tipo 
Objetivo 
 QUAR  

Realização 
em 

 dezembro 
2012 

Análise dos desvios 
 identificados 

(resultado/objetivo) 

  

  

  

1 

Assegurar a realização dos procedimentos necessários à 
avaliação dos planos de desempenho (SIADAP3),garantindo que 
até ao final do 1º semestre, 75% das fichas de avaliação 
individual relativas ao ano de 2011 já estejam em condições de 
serem propostos para análise e homologação de classificação à 
Comissão de Avaliação 

75% Realização 
 

5% Nota 1  NC I  

2 
Coordenar o processo de realização dos períodos experimentais 
dos técnicos a ingressar nos serviços da ARSN, garantindo a sua 
conclusão até final do 1º semestre 

6 Meses Realização 
 

Concluído 
após a data 

Nota 2  NC I  

3 
Analisar e consolidar os balanços sociais dos estabelecimentos de 
saúde da região, disponibilizando até 30 de Junho de 2012 o 
Balanço Social da ARS Norte 

6 Meses Realização 
 

Realizado    C   

4 
Efetuar análise e emitir parecer no prazo de 30 dias a 75% dos 
pedidos formulados pelas EPE’s para contratação e renovação de 
contratos de pessoal, ao abrigo do Despacho 12083/2011. 

75% Resultado 
 

 68% Nota 3  NC I  

5 
Assegurar toda a tramitação necessária para o que o 
processamento de vencimentos a todos os funcionários da ARS 
se efetive nos dias previamente calendarizados 

12 Meses Realização 
 

Realizado    C   

 

Nota 1  - Mudanças estruturais condicionaram a realização dos procedimentos (quer ao nível orgânico, quer por necessidade de afetar os RH afetos a esta área 

funcional a outras atividades do departamento (Contratações ao abrigo dos Despacho n.º 12083/2011 e n.º 10428/2011). 

Nota 2  - Não foi possível o preenchimento de todos os postos de trabalho devido à interposição de recursos admiistrativos pelos candidatos e por desistência 

dos candidatos . No primeiro semestre foram concluídos 51% dos processos. 

Nota 3 -  O elevado número de pedidos (cerca de 3.600), necessidade de solicitar elementos adicionais apenas foi possível emitir parecer no prazo de 30 dias em 

68% dos pedidos apresentados e o nº possível de RH afetos a esta tarefa justificam o resultado obtido. 

 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

QUADRO 53 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL: EXECUÇÃO DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

  Objetivos Operacionais Meta Tipo 
Objetivo 

QUAR 

Realização 
em 

dezembro 
2012 

Análise dos desvios 
identificados 

(resultados/objetivos) 
  

1  

Instalar até final do 1º semestre de 2012 em toda a região 
norte, um de sistema informático de gestão centralizada do 
processo de aquisições em toda a ARS cumprindo a legislação 
sobre Contratação Pública 

6 Meses Estrutura   Cumprido   C   

 2 
Elaborar e submeter à aprovação Manual de Procedimentos de 
Contratação Pública a vigorar na ARSN 

6 Meses Realização    
Não 

cumprido 
Nota 1 NC  I 
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  Objetivos Operacionais Meta Tipo 
Objetivo 

QUAR 

Realização 
em 

dezembro 
2012 

Análise dos desvios 
identificados 

(resultados/objetivos) 
  

3  

Elaborar e submeter à aprovação proposta de Aquisição de 
Serviços de Cuidados Técnicos Respiratórios Domiciliários, com 
vista a normalizar procedimentos desde a prescrição à 
prestação de cuidados 

9 Meses Realização    
Não 

cumprido 
Nota 2 NC E 

 4 

Elaborar proposta de Aquisição com vista à Aquisição de 
Equipamentos e reagentes para a Determinação da 
Hemoglobina A1C nos Centros de Saúde, garantindo a 
tramitação necessária à submissão a aprovação no primeiro 
semestre de 2012 

6 Meses Realização  Cumprido 
 

C   

 5 
Definir um Plano de Avaliação e de Regularização matricial e 
registral dos imóveis próprios da ARS Norte 

6 Meses Realização   
Não 

cumprido 
Nota 3 NC I 

 6 
Implementar o Programa de Racionalização da Ocupação do 
Espaço (PROE), até 31 de Dezembro 2012 

12 Meses Realização   Cumprido 
 

C   

7  
Diminuir em 25% os custos associados ao transporte de utentes 
às unidades prestadores de cuidados da região  

25% Resultado  16%   NC  E 

 
Nota 1: Não se iniciou a sua elaboração. Estava prevista no final da implementação do sistema de informação, uma vez que não havia RH para fazer os 

processos em paralelo. Como o SI se atrasou, não se deu início a este processo. Objetivo que a UA se propõe realizar no biénio 2013-2014. 

Nota 2: Processo ficou suspenso, devido ao lançamento pela SPMS de um CPA. Aguarda-se que o mesmo seja adjudicado. 

Nota 3: Não concluído por falta de RH. O colaborador inicialmente encarregado desta tarefa saiu para o DRH, ficou o Serviço de Património apenas com 3 

colaboradores, manifestamente insuficientes para responderem ao serviço corrente. Objetivo que a UA se propõe efetuar no biénio 2013-2014.  

 

GABINETE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

QUADRO 54 - GABINETE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS: EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS 

  Objetivos Operacionais Meta Tipo 
Objetivo  
QUAR 

Realização 
em 

 dezembro 
2012 

Análise dos desvios 
 identificados 

(resultado/objetivo) 

  

  

  

1 
Proceder ao lançamento do concurso público de 8 novas unidades 
de saúde 

8 Realização  
 

0% Nota 1 NC E  

2 Garantir a climatização de 80% das unidades prestadoras de CSP 80% Estrutura  
 

80%   C   

3 
Iniciar a implementação do Plano de Segurança Interno dos Edifícios 
das Unidades de Saúde, abrangendo pelo menos 25% das unidades 
prestadores de CSP solicitados a este serviço. 

25% Estrutura  
 

100% Nota 2 C   

4 
Reorganizar o DIE, concentrando todas as atividades do 
departamento num único edifício 

6 Meses Estrutura 
 

100%   C   

5 
Garantir a conclusão até final do ano da construção do CS Braga I e 
do CS Braga III 

12 Meses Estrutura 
 

50% Nota 3 NC E 

6 
Concluir a construção da SUB Moimenta da Beira, garantindo as 
condições para início de atividade até final do 1º semestre 

6 Meses Estrutura  
 

100% Nota 4 C   

7 
Finalizar a execução dos projetos de arquitetura e especialidades do 
Hospital de Fafe  

12 Meses Realização 
 

100%   C   

8 
Finalizar a execução do projeto de arquitetura e especialidades do 
Hospital de Barcelos 

12 Meses Realização 
 

100%   C   
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  Objetivos Operacionais Meta Tipo 
Objetivo  
QUAR 

Realização 
em 

 dezembro 
2012 

Análise dos desvios 
 identificados 

(resultado/objetivo) 

  

  

  

9 
Garantir a conclusão da construção do Centro de Reabilitação do 
Norte 

12 Meses Estrutura 
 

100%   C   

10 
Elaborar Relatório de Acompanhamentos da execução do projeto do 
Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) 

1 Relatório Realização 
 

100%   C   

11 
Elaborar Relatório de Acompanhamento das obras em curso para 
edificação do Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN), do Novo 
Hospital de Amarante e do Novo Hospital de Lamego 

3 
Relatórios 

Realização 
 

100%   C   

12 
Proceder aos serviços de conservação e beneficiação das unidades 
prestadoras de cuidados de saúde de todas as unidades planeadas 
para intervenção em 2012 

100% Estrutura 
 

100%   C   

 

Nota1 - Não foram realizados os concursos públicos para as 8 unidades previstas no plano operacional do Gabinete de Instalações e Equipamentos. A 

Administração Regional de Saúde não obteve resposta atempada da ACSS ao pedido de autorização de despesa por parte da tutela e, a partir de 

12/09/2012, com a publicação do Despacho do Senhor Ministro de Estado e das Finanças, os serviços da administração central, ficaram impossibilitados de 

assumir de novos compromissos e pedidos de fundos nacionais. 

Nota 2 - Realizou-se o licenciamento SCIE na ANPC do C.S. de Valongo e criou-se um template para os outros edifícios.  

Ficou definido que a elaboração dos planos SCIE passasse a ser realizada pelo SSST.  

Nota 3 - Concluiu-se a construção do CS Braga I. Relativamente ao CS Braga III não foi possível pelos motivos explanados na Nota 1. 

Nota 4 - A conclusão da construção da SUB Moimenta da Beira verificou-se no 2,º semestre de 2012. 

 

    Objetivo Quadro de Avaliação e Responsabilização (Q UAR 2012) 
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III. BALANÇO SOCIAL 
 

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS    

SERVIÇOS CENTRAISSERVIÇOS CENTRAISSERVIÇOS CENTRAISSERVIÇOS CENTRAIS    

Estabelecendo uma análise comparativa com os dados de 2011, verifica-se, em 2012, uma diminuição global 

(independentemente do grupo profissional) de 14% de efetivos. Esta redução está em linha com a estratégia 

definida por esta ARS para os serviços centrais, designadamente no que concerne à reafectação de profissionais 

aos cuidados de saúde primários. 

Com efeito, analisados os últimos seis anos, verifica-se uma diminuição de aproximadamente 53% de trabalhadores 

afetos aos serviços centrais. 

 

QUADRO 55 - VARIAÇÃO DO NÚMERO DE PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS CENTRAIS 

  Total Variação Variação 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011-2012 2007-2012 

Assistente Operacional 116 113 87 71 68 51 -25% -56% 

Assistente Técnico 424 407 306 254 187 158 -16% -63% 

Dirigente 32 37 13 11 10 13 30% -59% 

Enfermagem 15 14 7 11 10 10 0% -33% 

Informática 38 38 33 38 29 26 -10% -32% 

Médico 21 21 14 11 10 12 20% -43% 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 7 7 6 1 14 9 -36% 29% 

Técnico Superior de Saúde 14 13 9 5 11 9 -18% -36% 

Técnico Superior 172 150 149 156 119 106 -11% -38% 

TOTAL 839 800 624 558 458 394 -14% -53% 

 

CUIDADOS DE CUIDADOS DE CUIDADOS DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOSSAÚDE PRIMÁRIOSSAÚDE PRIMÁRIOSSAÚDE PRIMÁRIOS    

Não obstante a aposta nos cuidados de saúde primários e face à atual conjuntura económica, tem sido 

desenvolvido um esforço de melhoria de eficiência ao nível dos recursos humanos, tendo-se verificado, em 2012, 

uma redução de cerca de 8% de profissionais relativamente a 2011. 

O único grupo profissional onde esta diminuição é menos significativa diz respeito aos médicos, ou seja aquele que 

se encontra mais diretamente ligado à prestação de cuidados. 

 

QUADRO 56 - DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS AFETOS AOS CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE    

  Total 
Variação 2011-2012 

  2011 2012 

Assistente Operacional 1147 966 -16% 

Assistente Técnico 2028 1831 -10% 

Enfermagem 2894 2605 -10% 

Outro pessoal 5 4 -20% 

Médico 2327 2317 0% 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 199 182 -9% 

Técnico Superior de Saúde 97 80 -18% 

Técnico Superior 176 149 -15% 

TOTAL 8873 8134 -8% 
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VARIAÇÃO DO TOTAL DOS EFETIVOSVARIAÇÃO DO TOTAL DOS EFETIVOSVARIAÇÃO DO TOTAL DOS EFETIVOSVARIAÇÃO DO TOTAL DOS EFETIVOS    

A variação do total dos efetivos traduz, no caso em concreto, a diminuição ao nível dos recursos humanos registada 

quer nos cuidados de saúde primários quer nos serviços centrais da ARS Norte, ou seja, uma redução de 

aproximadamente 9% entre 2011 e 2012. 

Para esta redução contribuiu a integração do ACES Nordeste na ULS do Nordeste, EPE, no início de 2012 (apesar do 

diploma de criação da ULSN ser de 2011, só veio a concretizar-se já em 2012). 

 

QUADRO 57 - VARIAÇÃO DO TOTAL DE EFETIVOS 

  Total 
Variação 2011-2012 

  2011 2012 

Assistente Operacional 1215 1017 -16% 

Assistente Técnico 2215 1989 -10% 

Dirigente 10 13 30% 

Enfermagem 2904 2615 -10% 

Informática 29 26 -10% 

Outro pessoal 5 4 -20% 

Médico 2337 2329 0% 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 213 191 -10% 

Técnico Superior de Saúde 108 89 -18% 

Técnico Superior 295 255 -14% 

TOTAL 9331 8528 -9% 

 

 

APOSENTAÇÕES 

Ao invés de 2011, período que registou um aumento significativo do número de aposentações 

(cerca de 24% superior a 2010), verificou-se em 2012 uma diminuição do número de aposentados 

(menos 43% face a 2011). 

 

QUADRO 58 - VARIAÇÃO DO NÚMERO DE APOSENTADOS NA ARS NORTE, IP. 

  2011 2012 Evolução Total Aposentados 

  CSP SC TOTAL CSP SC TOTAL Diferença (n.º) Variação (%) 

Assistente Operacional 58 5 63 37 5 42 -21 -33% 

Assistente Técnico 100 22 122 77 3 80 -42 -34% 

Enfermagem 45 
 

45 29 
 

29 -16 -36% 

Informática 
 

2 2 
 

1 1 -1 -50% 

Médico 104 2 106 41 
 

41 -65 -61% 

Outro pessoal 
        

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 6 2 8 2 
 

2 -6 -75% 

Técnico Superior de Saúde 
        

Técnico Superior 3 7 10 6 1 7 -3 -30% 

TOTAL 316 40 356 192 10 202 -154 -43% 
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O número de aposentações registadas ao nível do pessoal médico, tal como nos restantes grupos profissionais, 

diminui significativamente comparativamente a 2011, ficando mesmo aquém do número de aposentações 

verificado em 2009. 

 

QUADRO 59 - NÚMERO DE MÉDICOS APOSENTADOS POR ANO - ARS NORTE 

 
 

 

IV. INICIATIVAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  
 

Nos termos do n.º 10 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010, de 25 de Junho e da Portaria n.º 

1297/2010, de 21 de Dezembro, informa-se que foram realizadas as seguintes as iniciativas de publicidade 

institucional: 

Edição e publicitação por todos os locais de prestação da ARS Norte, IP da “Carta dos Direitos de Acesso aos 

Cuidados de Saúde pelos Utentes do Serviço Nacional de Saúde”; 

Publicitação do Programa de Rastreio do Cancro da Mama, através de cartazes enviados às Juntas de Freguesia e 

Camaras Municipais nos concelhos alvo do programa. 

Manteve-se o protocolo de colaboração entre a Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. e a Sociedade de 

Transportes Coletivos do Porto, S.A (STCP) que incluiu a elaboração de cartazes com mensagens de educação para 

a saúde dirigidas à população utilizadora da STCP e a divulgação de mensagens nos expositores localizados no 

interior dos cerca de 500 autocarros da STCP 

No ano de 2012 foram divulgadas, as seguintes mensagens em cerca de 500 autocarros da STCP: 

Sida - Utilização do preservativo 

Comemoração do Dia dos Namorados - Utilização do preservativo 

Comemoração do Dia Mundial sem Tabaco 

Ondas de Calor a Saúde em Perigo 

Chegou o Verão e a Praia 

Comemoração do Dia Mundial de Luta Contra a Sida – Utilização do Preservativo 
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Para além destas iniciativas há toda a tramitação de pedidos de publicação em Diário da Republica de avisos de 

abertura de concursos, nomeações e obrigações similares. 

 

 

V. AVALIAÇÃO FINAL 
 

 

Descritas as atividades mais relevantes realizadas no ano de 2012 e o seu alinhamento com a as prioridades 

estratégicas, este capítulo final, atento à estrutura de Relatório proposto, será aquele que se obriga a explicitar a 

qualificação do desempenho da organização em função do grau de cumprimento do QUAR, pelo que se reafirma 

aquilo que foi referido no ponto 2. 

Assim, pese embora a avaliação quantitativa (104%) superar, de forma literal, em 4% a taxa de realização esperada, 

a frieza dos resultados apurados e as regras estabelecidas de avaliação, bem como o disposto na alínea c) do nº1 

do artº 18 da Lei nº 66 –B/2007 de 28 de Dezembro, impelem a ARS Norte a qualificar o seu desempenho de desempenho de desempenho de desempenho de 

satisfatóriosatisfatóriosatisfatóriosatisfatório, ainda que o objetivo relevante não concretizado se devesse a razões exclusivamente exógenas à 

organização. 

Para além do contexto económico difícil, no ano de 2012 ocorreram alterações orgânicas significativas no desenho 

organizacional e na incorporação de entidades até aqui não tuteladas pela ARS.   

Importa relevar na interpretação dos resultados, que praticamente metade dos indicadores definidos para medir os 

objetivos operacionais são de resultado ou de impacto, traduzindo o efeito direto ou consequente da ação 

pretendida na população alvo da intervenção, advindo daí um grau de exigência superior. Acresce-se que a maioria 

destes foi concretizada, em áreas tão significativas, como a progressão da reforma dos cuidados primários, a 

implementação dos programas de rastreios de base populacional, a cobertura e acesso à rede de cuidados 

continuados e os programas prioritários de saúde. 

Também significativo é que estes resultados quantitativamente acima do esperado foram conseguidos com menor 

dotação de recursos humanos (menos 9%) e financeiros (menos 2%). 

 


