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I. NOTA INTRODUTÓRIA  
 

A. Breve análise conjuntural 

 

O ano de 2013 ficou indelevelmente marcado pelos constrangimentos financeiros decorrentes do processo de 

ajustamento económico e do cumprimento das medidas do Memorando de Entendimento (Mou) implicando a 

busca incessante de maior eficiência, sem descurar a qualidade e eficácia das prestações. Os reajustamentos das 

medidas tomadas obrigaram muitas vezes a refazer cronogramas e protelar novas iniciativas o que condicionou a 

boa execução de alguns dos projetos em curso na ARS Norte. 

Decorreu também a acomodação da nova estrutura interna decorrente da Portaria 153/2012, de 22 de maio, que 

fixou os novos Estatutos da ARS Norte e determinou uma nova organização interna, implicando uma redistribuição 

das áreas funcionais e a integração na plenitude dos serviços do IDT/SICAD na estrutura da ARS Norte. 

Não obstante estes condicionalismos, foi possível á ARS do Norte encontrar as melhores soluções para cumprir os 

desígnios atribuídos, contando para isso com a colaboração prestimosa dos inúmeros profissionais de saude que 

estão sob a sua alçada. 

 

 

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: 

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

ordenamento racional e a otimização dos recursos; 
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● 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 

 

No Relatório de Atividades de 2013 é dado 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 2013. 

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.  

 

 

 

II. AUTOAVALIAÇÃO 

 

Para o ano de 2013, mantiveram-se as as 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 2013 em 6 Objetivos Estratégicos. 

Estes objetivos foram operacionalizados em 24 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, sendo que alguns objetivos contribuem para a realização de mais do que uma Linha Estratégica. 
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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 QUAR 
 

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 
 

Reforçar o modelo de prestação de cuidados de saúde primários baseados nas 
Unidades de Saúde Familiar 

OOP2 
 

Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte 

OOP3 
 

Reforçar a implementação de programas de rastreios oncológicos de base 
populacional  

OOP4 
 

Avaliar o Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) 

OOP5 
 

Implementar o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 

OOP6 
 

Promover o diagnóstico precoce da infeção VIH/SIDA  

OOP7 
 

Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou 
eliminação das doenças alvo de vacinação/vacinação contra a gripe sazonal 

OOP8 
 

Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias 
psicoativas, comportamentos aditivos e dependências 

OOP9 
 

Melhorar o acesso à primeira consulta hospitalar  

OOP11 
 

Melhorar os procedimentos de gestão de lista de inscritos por forma a diminuir o 
número de utentes sem médico 

OOP12 
 

Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCI por forma a 
aumentar a abrangência no acesso à rede de cuidados continuados  

OOP16 
 

Melhorar a capacidade de diagnostica da Diabetes e suas complicações na população 
inscrita da região norte 

OOP18 
 

Promover a telemedicina como instrumento de melhoria do acesso à saúde 

LINHA ESTRATÉGICA: GARANTIR UM SNS SUSTENTÁVEL E BEM GERIDO   

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUAR  
 

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. 

OOP10 
 

Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos  

OOP13 
 

Realizar um estudo de avaliação de custo em CSP, permitindo reafectar a despesa 
gerada na região norte por ACES 

OOP14 
 

Reorganizar a cadeia logística de suporte aos cuidados de saúde primários, alargando 
o número de ACES abrangidos por esta medida que permite designadamente uma 
melhor eficiência na gestão de stocks 

OOP15 
 

Melhorar a eficiência na ocupação dos espaços adectos à ARS Norte 

OOP17 
 

Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte 

OOP19 
 

Garantir que a ARSN disponibiliza em formato eletrónico e na periodicidade 
legalmente prevista, aos ACES e Hospitais, os mapas de monitorização de 
medicamentos fornecidos em farmácias de oficina 

OOP20 
 

Incentivar boas práticas que melhorem o acesso, a qualidade e a segurança aos 
cuidados de saúde 

OOP21 
 

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

OOP22 
 

Promover e efetivar a realização de um ciclo de conferências sobre matérias 
relevantes em saúde, abertos à participação civil 

OOP23 
 

Realizar auditorias aos ACES no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à 
prevenção de riscos de corrupção e infrações graves 

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
  

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

• 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 

OOP2 
 

Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte 

OOP3 
 

Reforçar a implementação de programas de rastreios oncológicos de base 
populacional 



10 
 

 

• 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. 

OOP8 
 

Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias 
psicoativas, comportamentos aditivos e dependências 

 
 
OOP12 

 
Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCI por forma a 
aumentar a abrangência no acesso à rede de cuidados continuados 

 
OOP16 

  
Melhorar a capacidade de diagnóstica da Diabetes e suas complicações na população 
inscrita da região norte 
 

 
OOP17 

  
Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte 
 

 
OOP18 

  
Promover a utilização da telemedicina como instrumento de melhoria do acesso à 
saúde 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 



A. QUAR 2013 - 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. 

 
 

 
 

 

 
QUADRO 2 – QUAR 2013 

 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 úti

  OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

DESIGNAÇÃO   

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

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 

AVALIAÇÃO FINAL - 2013 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS  

EFICÁCIA 

OOp1: Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde primários baseados nas Unidades de Saúde Familiar 

1 Percentagem de utentes inscritos em USF nos ACES/ULS da região norte

OOp2: Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte 

2 Variação percentual do número de lugares da rede de Cuidados Continuados Integrados na região

OOp3: Reforçar a implementação de programas de rastreios oncológicos de base populacional

3 Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do cancro do colo do útero

4 Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do cancro da mama

ultados alcançados e desvios verificados  

Analisemos o grau de cumprimento de cada objetivo operacional do QUAR – 2013 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

 

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 saúde

  

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  

Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde primários baseados nas Unidades de Saúde Familiar - R Meta 2013 Tolerância 

Percentagem de utentes inscritos em USF nos ACES/ULS da região norte 60% 1% 

Meta 2013 Tolerância 

Variação percentual do número de lugares da rede de Cuidados Continuados Integrados na região norte 3% 2% 

Reforçar a implementação de programas de rastreios oncológicos de base populacional Meta 2013 Tolerância 

cancro do colo do útero 42% 8% 

Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do cancro da mama 70% 5% 

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

socialmente comportáveis, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde 

   

45,0 
 

Resultado Taxa de Realização Classificação 

61% 100% Atingiu 

Resultado Taxa de Realização Classificação 

14% 116% Superou 

Resultado Taxa de Realização Classificação 

38% 100% Atingiu 

71% 100% Atingiu 
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5 Início do projeto piloto de rastreio do cancro colon rectal num ACES e num Hospital da região norte (em meses) 12 0 13 92% Não atingiu 

OOp4: Melhorar o acesso a Consultas de apoio à Cessação Tabágica Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

6 Percentagem de ACES/ULS da região norte com Consultas de Apoio à Cessação Tabágica 80% 10% 67% 96% Não atingiu 

OOp5: Avaliar o impacto do Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

7 Variação percentual do número de crianças incluídas no PAS3 (3º ano do PASSE) com consumo de merendas saudáveis 10% 2% 10% 100% Atingiu 

OOp6: Implementar o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 - R Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

8 Percentagem de ACES/ULS da região norte com Plano Local de Saúde, até junho de 2013 80% 5% 100% 135% Superou 

OOp7: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA  Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

9 
Variação percentual de serviços públicos de saúde da região norte com capacidade de efetuar a deteção precoce da 
infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) através do teste de diagnóstico rápido 

20% 2% 21% 100% Atingiu 

OOp8: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de 
vacinação/vacinação contra a gripe sazonal - R 

Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

10 Taxa de cobertura vacinal com a vacina Pentavalente (DTPaHibVIP) na coorte de nascidos no ano 2011 92% 2% 99% 135% Superou 

11 Taxa de cobertura vacinal com vacina VASPR II na coorte de nascidos em 2006 97% 0,50% 99% 135% Superou 

12 Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos institucionalizados, na época gripal 2012/2013 85% 3% 92% 118% Superou 

OOp9: Promover o acesso a consultas de planeamento familiar - R Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

13 Percentagem de ACES que disponibilizam contracepção de emergência 90% 10% 100% 100% Atingiu 

14 Percentagem de hospitais que têm consulta especifica de PF para adolescentes 77% 8% 77% 100% Atingiu 

OOp10: Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e 
dependências 

Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

15 Números de utentes atendidos nos CRI e UA 14.000 300 15.702 135% Superou 

16 Elaborar um Plano Estratégico para Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências (em meses) 9 1 7 125% Superou 

17 Início de um projeto piloto de respostas Integradas, no contexto dos cuidados saúde primários (em meses) 11 1 12 100% Atingiu 

EFICIÊNCIA 30,0 
 

OOp11: Consolidar os 256 Servidores SINUS/SAM/SAPE no Centro de Dados da ARS Norte, reduzindo custos de manutenção e 
melhorando a taxa de disponibilidade do sistema - R 

Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

18 Número de meses para concretizar a consolidação e integração de todos os servidores aplicacionais SINUS/SAM/SAPE 7 1 7 100% Atingiu 

19 
Variação percentual, face a 2012 do total de custos em manutenção dos Servidores SINUS/SAM/SAPE (% variação 
negativa) 

30 10 50 125% Superou 

OOp12: Melhorar os tempos de resposta para a primeira consulta hospitalar Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

 
20 

Variação do tempo médio de espera para triagem médica da primeira consulta hospitalar, face ao observado no final de 
2012 (% variação negativa) 

20 5 43% 129% Superou 

OOp13: Melhorar os procedimentos de gestão de lista de inscritos por forma diminuir o número de utentes sem médico - R Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

21 
Variação percentual do número de utentes ativos sem médico de família inscritos nos ACES/ULS da região norte, face 
ao observado no final de 2012 (% variação negativa) 

25 5 43 130% Superou 

OOp14: Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCI por forma a aumentar a abrangência no acesso à rede de 
cuidados continuados 

Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

22 Taxa de ocupação dos lugares contratualizados com as equipas de ECCI da região norte 62% 5% 65% 100% Atingiu 
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OOp15: Diminuir o custo de transportes de utentes não urgentes Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

23 Variação percentual do custo com o transporte de utentes não urgentes, face a 2010 (MoU) 26% 10% 31% 100% Atingiu 

24 Variação percentual do custo com o transporte de utentes não urgentes, face a 2012 6% 5% 9% 100% Atingiu 

OOp16: Reorganizar a cadeia logística de suporte aos cuidados de saúde primários, alargando o número de ACES abrangidos por esta 
medida que permite designadamente uma melhor eficiência na gestão de stocks- R 

Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

25 Número de ACES abrangidos pelo novo modelo organizativo da cadeia logístico de suporte aos CSP 12 1 12 100% Atingiu 

QUALIDADE 25,0 
 

OOp17: Melhorar a capacidade de diagnóstica da Diabetes e suas complicações na população inscrita da região norte - R Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

26 Número de imóveis arrendados que foram libertos de encargos financeiros 5 1 5 100% Atingiu 

OOp18: Melhorar a capacidade de diagnóstica da Diabetes e suas complicações na população inscrita da região norte - R Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

27 Variação percentual do número de diabéticos identificados pelos médicos de família na população inscrita 5% 1% 5% 100% Atingiu 

28 Percentagem de diabéticos com determinação de microalbuminuria  60% 10% 62% 100% Atingiu 

29 Percentagem de ACES da região norte que iniciou o programa de rastreio da retinopatia diabética. 88% 5% 79% 95% Não atingiu 

OOp19: Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte - R Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

30 Percentagem de partos por cesariana no total de partos realizados em 2013 nos hospitais do SNS da região norte 30% 1% 32% 97% Não atingiu 

OOp20: Garantir que a ARSN disponibiliza em formato eletrónico e na periodicidade legalmente prevista, aos ACES e Hospitais, os 
mapas de monitorização de medicamentos fornecidos em farmácias de oficina SI- R 

Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

31 Percentagem de relatórios enviados aos ACES e Hospitais, face ao legalmente disposto 90% 5% 100% 125% Superou 

OOp21: Implementar um projeto piloto com software open source para posto de trabalho, contribuindo para a redução de custo 
com software, conforme orientação do Decreto-lei nº 36, de 21 de junho 2011 

Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

32 Número de meses para concretizar e avaliar o piloto 9 1 7 117% Superou 

33 Elaboração de um relatório com estudo técnico-económico de expansão a toda a região (em meses) 11 1 12 100% Atingiu 

OOp22: Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte, IP Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

 
34 
 

Percentagem de ações financiadas pelo POPH versando as áreas de "Desenvolvimento Organizacional dos CSP", 
"Gestão de programas prioritários" e "Cuidados Integrados" 

60% 2% 60% 100% Atingiu 

OOp23: Celebrar Protocolo de Cooperação Transfronteiriça em matéria da saúde entre a Galiza e o Norte de Portugal, visando três 
áreas de intervenção 

Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

35 
Número de meses para envio à tutela de proposta de Protocolo de Cooperação Transfronteiriça com a Galiza, em 
matéria de saúde  

6 1 4 135% Superou 

36 Número de grupos de trabalho criados no âmbito do acordo celebrado n.a 1 n.a 0% n.aplicavel 

OOp24: Realização de auditorias aos ACES no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à prevenção de riscos de corrupção e 
infrações graves - R 

Meta 2013 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

37 Número de auditorias internas realizadas aos ACES e Hospitais no ano de 2013 8 1 7 100% Atingiu 

NOTA EXPLICATIVA 
    

  

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 apreciação no ponto ” Análise das Causas de incumprimento dos objetivos operacionais do QUAR” do Relatorio de Atividades   
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TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS  

DESIGNAÇÃO   PLANEADO % EXECUTADO % 
TAXA 
REALIZAÇÃO 

EFICÁCIA 40,0 44,2 110,5% 

OOp1: Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde primários baseados nas Unidades de Saúde Familiar - R 20,0 20,0 100% 

OOp2: Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte 8,0 9,3 116% 

OOp3: Reforçar a implementação de programas de rastreios oncológicos de base populacional 8,0 7,9 98% 

OOp4: Melhorar o acesso a Consultas de apoio à Cessação Tabágica 5,0 4,8 96% 

OOp5: Avaliar o impacto do Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) 5,0 5,0 100% 

OOp6: Implementar o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 - R 10,0 13,5 135% 

OOp7: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA 8,0 8,0 100% 

OOp8: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação/vacinação contra a gripe sazonal - R 15,0 19,5 130% 

OOp9: Promover o acesso a consultas de planeamento familiar - R 15,0 15,0 100% 

OOp10: Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências 6,0 7,5 125% 

EFICIÊNCIA 30,0 33,2 110,5% 

OOp11: Consolidar os 256 Servidores SINUS/SAM/SAPE no Centro de Dados da ARS Norte, reduzindo custos de manutenção e melhorando a taxa de disponibilidade do sistema - R 15,0 16,5 110% 

OOp12: Melhorar os tempos de resposta para a primeira consulta hospitalar 10,0 13,0 130% 

OOp13: Melhorar os procedimentos de gestão de lista de inscritos por forma diminuir o número de utentes sem médico - R 20,0 26,0 130% 

OOp14: Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCI por forma a aumentar a abrangência no acesso à rede de cuidados continuados 10,0 10,0 100% 

OOp15: Diminuir o custo de transportes de utentes não urgentes 10,0 10,0 100% 

OOp16: Reorganizar a cadeia logística de suporte aos cuidados de saúde primários, alargando o número de ACES abrangidos por esta medida que permite designadamente uma 
melhor eficiência na gestão de stocks - R 

20,0 20,0 100% 

OOp17: Melhorar a eficiência na ocupação dos espaços afetos à ARS Norte - R 15,0 15,0 100% 

QUALIDADE 30,0 32,6 108,5% 

OOp18: Melhorar a capacidade de diagnóstica da Diabetes e suas complicações na população inscrita da região norte - R 20,0 19,5 98% 

OOp19: Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte - R 15,0 14,6 97% 
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OOp20: Garantir que a ARSN disponibiliza em formato eletrónico e na periodicidade legalmente prevista, aos ACES e Hospitais, os mapas de monitorização de medicamentos 
fornecidos em farmácias de oficina SI - R 

20,0 25,0 125% 

OOp21: Implementar um projeto piloto com software open source para posto de trabalho, contribuindo para a redução de custo com software, conforme orientação do Decreto-
lei nº 36, de 21 de junho 2011 

10,0 10,9 109% 

OOp22: Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte, IP 10,0 10,0 100% 

OOp23: Celebrar Protocolo de Cooperação Transfronteiriça em matéria da saúde entre a Galiza e o Norte de Portugal, visando três áreas de intervenção 10,0 13,5 135% 

OOp24: Realização de auditorias aos ACES no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à prevenção de riscos de corrupção e infrações graves - R 15,0 15,0 100% 

Taxa de Realização Global 100,0 110,0 110,0% 

 

RECURSOS HUMANOS - 2013 

DESIGNAÇÃO 
Efetivos em 31-
12-2012 

Postos Trabalho 
previstos para 
2013 

Efetivos em 31-
12-2013    

PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO 

Dirigentes - Direção superior 4 4 4 20 80 80 0 

Dirigentes - Diretores Executivos 21 21 21 20 420 420 0 

Dirigentes - Direção intermédia 9 11 11 16 176 176 0 

Médicos 2322 2515 2451 12 30180 29412 -768 

Técnico Superior de Saúde 88 158 139 12 1896 1668 -228 

Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) 273 400 377 12 4800 4524 -276 

Enfermagem 2614 2738 2610 12 32856 31320 -1536 

Técnico Diagnóstico Terapêutica 189 201 186 12 2412 2232 -180 

Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) 46 62 43 9 558 387 -171 

Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) 1943 2087 1973 8 16696 15784 -912 

Assistente Operacional 1017 1093 995 5 5465 4975 -490 

Religioso 3 3 3 5 15 15 0 

Totais 8.529 9.293 8.813   95.554 90.993 -4.561 

      
Efetivos no Organismo 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013         

Nº de efetivos a exercer funções 8.010 9.441 9.335 9.512 8.529 8.813 
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RECURSOS FINANCEIROS - 2013 (Euros) 

DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO INICIAL 
ORÇAMENTO 
CORRIGIDO 

ORÇAMENTO 
EXECUTADO 

DESVIO DESVIO EM % 

Orçamento de Funcionamento 1.302.028.845,00 € 1.379.707.307,00 € 1.366.624.001,00 € - 13.083.306,00 € -1% 

      Despesas com Pessoal 301.446.272,00 € 315.642.437,00 € 313.266.044,00 € - 2.376.393,00 € -1% 

      Aquisições de Bens e Serviços 976.196.112,00 € 1.043.721.603,00 € 1.036.857.741,00 € - 6.863.862,00 € -1% 

      Outras Despesas Correntes 24.386.461,00 € 20.343.267,00 € 16.500.216,00 € - 3.843.051,00 € -19% 

PIDDAC 10.672.398,00 € 1.373.822,00 € 590.716,00 € - 783.106,00 € -57% 

Outros 0 € 285.447 € 285.447 € - € 0% 

Total (OF+PIDDAC+Outros) 1.312.701.243,00 € 1.381.366.576,00 € 1.367.500.164,00 € - 13.866.412,00 € -1% 

Fonte: Sigo - Período "Conta de Gerência" 
     

 

 

              
INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO 

1 Percentagem de utentes inscritos em USF nos ACES/ULS da região norte SIARS-Sistema de Informação das ARS 

2 Variação percentual do número de lugares da rede de Cuidados Continuados Integrados na região norte Aplicativo RNCCI 

3 Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do cancro do colo do útero Simma Rastreios; Relatório Atividades da ARSN 

4 Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do cancro da mama Simma Rastreios; Relatório Atividades da ARSN 

5 Início do projeto piloto de rastreio do cancro colon rectal num ACES e num Hospital da região norte Simma Rastreios; Relatório Atividades da ARSN 

6 Percentagem de ACES/ULS da região norte com Consultas de Apoio à Cessação Tabágica DSP/SINUS - Relatório de Atividades da ARSN 

7 Variação percentual do número de crianças incluídas no PAS3 (3º ano do PASSE) com consumo de merendas saudáveis DSP - Relatório de Atividades da ARSN 

8 Percentagem de ACES/ULS da região norte com Plano Local de Saúde, até junho de 2013 DSP - Relatório de Atividades da ARSN 

9 
Variação percentual de serviços públicos de saúde da região norte com capacidade de efetuar a deteção precoce da infeção pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (VIH) através do teste de diagnóstico rápido 

Relatório do Programa Regional VIH/SIDA; Relatório Atividades ARSN 

10 Taxa de cobertura vacinal com a vacina Pentavalente (DTPaHibVIP) na coorte de nascidos no ano 2011 DSP - Avaliação Anual do PNV 

11 Taxa de cobertura vacinal com vacina VASPR II na coorte de nascidos em 2006 DSP - Avaliação Anual do PNV 

12 Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos institucionalizados, na época gripal 2012/2013 DSP - Avaliação Anual do PNV 

13 % ACES que disponibilizam contracepção de emergência ACSP -Relatório de Atividades da ARSN 

14 % hospitais que têm consulta especifica de PF para adolescentes ACSP-Relatório de Atividades da ARSN 

15 Números de utentes atendidos nos CRI e UA SICAD 

16 Elaborar um Plano estratégico para Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências SICAD 

17 Início de um projeto piloto de respostas Integradas, no contexto dos cuidados saúde primários SICAD 

18 Número de meses para concretizar a consolidação e integração de todas as bases de dados SINUS AFSI-Relatório de Atividades da ARSN 

19 Variação percentual, face a 2012 do total de custos em manutenção dos Servidores SINUS/SAM/SAPE AFSI-Relatório de Atividades da ARSN 

20 Variação do tempo médio de espera para triagem médica da primeira consulta hospitalar, face ao observado no final de 2012 ADW-CTH 
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INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO 

21 
Variação percentual do número de utentes ativos sem médico de família inscritos nos ACES/ULS da região norte, face ao observado no final de 
2012 

SIARS-Sistema de Informação das ARS 

22 Taxa de ocupação dos lugares contratualizados com as equipas de ECCI da região norte RNCCI 

23 Variação percentual do custo com o transporte de utentes não urgentes, face a 2010 (MoU) SGTD - Sistema de Gestão de Transporte de doentes 

24 Variação percentual do custo com o transporte de utentes não urgentes, face a 2012 SGTD - Sistema de Gestão de Transporte de doentes; Relatório Atividades da ARSN 

25 Número de ACES abrangidos pelo novo modelo organizativo da cadeia logístico de suporte aos CSP Relatório de Atividades da ARSN 

26 Número de imóveis arrendados que foram libertos de encargos financeiros Relatório de Atividades da ARSN 

27 Variação percentual do número de diabéticos identificados pelos médicos de família na população inscrita SIARS/SAM 

28 Percentagem de diabéticos com determinação de microalbuminuria  SIARS/ SAM 

29 Percentagem de ACES da região norte que iniciou o programa de rastreio da retinopatia diabética Simma Rastreios; Relatório Atividades da ARSN 

30 Percentagem de partos por cesariana no total de partos realizados em 2013 nos hospitais do SNS da região norte SICA 

31 Percentagem de relatórios enviados aos ACES e Hospitais, face ao legalmente disposto Relatório de Atividades da ARSN 

32 Número de meses para concretizar e avaliar o piloto AFSI-Relatório de Atividades da ARSN 

33 Elaboração de um relatório com estudo técnico-económico de expansão a toda a região AFSI-Relatório de Atividades da ARSN 

34 
Percentagem de ações financiadas pelo POPH versando as áreas de "Desenvolvimento Organizacional dos CSP", "Gestão de programas 
prioritários" e "Cuidados Integrados" 

Relatório Formação (POPH) 

35 Número de meses para a celebração do Protocolo  Relatório de Atividades da ARSN 

36 Número de grupos de trabalho criados no âmbito do acordo celebrado Relatório de Atividades da ARSN 

37 Número de auditoria interna realizadas aos ACES no ano de 2013 Relatório Gabinete Auditoria; Relatório Atividades da ARSN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



O QUAR 2013 da ARS do Norte, enquanto instrumento de gestão e referencial estratégico definia 24 

objetivos operacionais que visavam a eficácia, eficiência e qualidade, tendo a avaliação efetuada 

demonstrado uma taxa de realização em cada um destes parâmetros, de 111%, 111% e 109%, 

respetivamente, o que em função dos diferentes pesos ponderais atribuídos, conduziu a uma taxa de 

realização global de 110%. 

Foram concretizados 20 objetivos (83% do total), sendo que em 10 houve superação da meta (42%). Em 4 

objetivos as metas não foram totalmente atingidas, sendo que 2 deles eram medidos por 3 indicadores e 

nestes caso, as metas que lhe estavam associadas foram maioritariamente concretizadas ( 2 em 3). Apenas 2 

objetivos não viram nenhuma das suas metas atingidas. 

 

QUADRO 3 – GRAU DE EXECUÇÃO DO QUAR 2013 

Parâmetro 
Nº Objetivos 
Operacionais 

Não Atingiu Atingiu Superou Taxa de Realização 

Eficácia 10 2 4 4 111% 

Eficiência 7 0 4 3 111% 

Qualidade 7 2 2 3 109% 

TOTAL 24 4 10 10 
 

 

 

Os 24 objetivos operacionais eram medidos por 37 indicadores, com as respetivas metas, tendo-se 

verificado um cumprimento (com ou sem superação) de 95% deles. 

As instruções do Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços (CCAS) definem a obrigatoriedade de fixar 

como relevantes mais de 50% dos objetivos, dentro daqueles com maior peso ponderal, pretendendo-se 

com isso identificar as prioridades de ação de cada entidade. Daí advém uma responsabilidade superior, 

com efeitos na avaliação final do desempenho da instituição, já que é incorporada a regra, de caso não ser 

cumprido um objetivo, especialmente se relevante, o desempenho não poder ser considerado “Bom”. 

 

Não obstante estas prerrogativas, que podiam coartar o número de objetivos a apresentar e identificar 

como relevantes os objetivos tendencialmente mais fáceis de atingir, foi entendimento da ARS do Norte, 

que os objetivos do QUAR deveriam ser quantitativamente significativos, para permitirem abranger todas os 

eixos de atividade (quer dos serviços internos da ARS, quer dos outros que se situam na sua esfera de ação e 

dependência), e a atribuição da qualificação relevância aos mesmos, deveria ir de encontro com as grandes 

prioridades estratégicas da região. 

 

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 Oop10), Eficiência (Oop11 a 

Oop 17) e Qualidade (Oop18 a Oop24). 
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1. Taxa de realização dos objetivos operacionais 
 

 

GRÁFICO 1 - TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

 

 
  Objetivos não Relevantes  

  Objetivos Relevantes 

 
 

2. Avaliação final 

 

A taxa de realização global superou em 10% o conjunto das metas estipuladas para 2013, ponderados os 

pesos específicos atribuídos aos parâmetros ( eficácia, eficiência e qualidade), objetivos operacionais e 

metas respetivas. 

A leitura do quadro 3 e do gráfico 1 é demonstrativo deste bom desempenho.  

 

Todavia, quando confrontados com as regras estabelecidas de avaliação do QUAR, designadamente o 

disposto na alínea c) do nº1 do artº 18 da Lei nº 66 –B/2007 de 28 de Dezembro, somos impelidos a 

qualificar o desempenho da ARS Norte como satisfatório, pelo não cumprimento integral de todos os 

objetivos relevantes, ainda que : 
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a) O objetivo relevante (OOp19: Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte) não 

concretizado, foi condicionado por razões não internas á organização, mas dependentes da execução de 

entidades autónomos (Hospitais EPE), ainda que sob a jurisdição da ARS Norte. 

b) Houve um segundo objetivo relevante que não foi completamente cumprido (OOp18: Melhorar a 

capacidade de diagnóstica da Diabetes e suas complicações na população inscrita da região norte), ainda 

que 2 dos 3 indicadores de medição tenham sido concretizados. Também nesta situação, a meta por 

cumprir (88% dos ACES que iniciaram programa organizado de rastreio da retinopatia diabética) foi muito 

prejudicada por condicionantes externas (ausência de despacho de autorização prévia da AMA para realizar 

serviços de integração de informação com o Hospital de Braga, e autorização da tutela de contratação de 

um técnico indispensável á execução dos atos de rastreio no Centro Hospitalar do Médio Ave).  

Importa ter presente neste juízo, que no caso especifico desta meta, mesmo não a tendo concretizada, a 

cobertura conseguida (população abrangida pelo rastreio da retinopatia diabética) é por si só o melhor 

benchmarking nacional. 

 

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.  

Este aspeto deverá merecer uma reflexão, numa eventual e futura revisão dos critérios de avaliação das 

entidades públicas, atento às suas distintas missões e destinatários diretos das suas intervenções (p.ex. 

quem apresenta 8 objetivos, satisfaz o principal requisito para o desempenho de “BOM” com o 

cumprimento de 4 objetivos relevantes (alem de cumulativamente cumprir os outros não relevantes). Já 

quem apresenta 24 objetivos terá que cumprir 12 deles como relevantes, triplicando o risco de não 

cumprimento. Se partirmos da hipótese inicial de haver uma probabilidade de 95% de cumprir um objetivo, 

sendo esse o desejo de qualquer organização, a probabilidade de cumprimento de 4 objetivos é de 81% 

enquanto de cumprir os 12 é de somente 54%.) 

Ou seja, é indubitavelmente maior o risco das instituições que ousam alargar o leque de objetivos e neste 

aspeto, as ARS em particular, serem naturalmente mais expostas á pressão natural dos organismos centrais 

para incorporarem nos seus QUAR’s a expressão de execução local e regional dos programas que tutelam. 

 

Retomando a avaliação do QUAR 2013 da ARS Norte, acresce-se que a maioria dos objetivos foi 

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

e acesso à rede de cuidados continuados, os programas prioritários de saúde e, atento ao período que 

atravessamos, a eficiência económica e operacional. Não menos significativo é o facto dos resultados 

obtidos, quantitativamente acima do esperado (110%), terem sido conseguidos com menor dotação de 

recursos humanos (menos 5%) e financeiros (menos 1%) face ao esperado. 
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3. Análise das Causas de incumprimento dos objetivos operacionais do QUAR 

 

Não foram concretizados na sua plenitude quatro dos 24 objetivos. 

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

 

● OOp3: Reforçar a implementação de programas de rast reios oncológicos de base 

populacional  

 

Este era um objetivo medido por 3 indicadores, destinados a cada um dos programas de rastreio oncológico 

considerados prioritários e de inclusão obrigatória no QUAR atento ao disposto no  Despacho 4808/2013, 

onde se incumbe as Administrações Regionais de Saúde)  de cumprir as metas anuais definidas no Programa 

Nacional para as Doenças Oncológicas da Direção-Geral da Saúde (DGS) relativamente à taxa de cobertura 

dos rastreios de cancro da mama, cancro do colo do útero e cancro do cólon e reto, devendo tais metas 

constar do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) anual de cada ARS, IP. 

A ARS Norte tem em curso 2 programas de rastreio oncológico (RCCU e RCM) e relativamente a esses foram 

obtidas taxas de realização de 100%. Quanto ao programa de rastreio do cancro do colon e reto (RCCR), foi 

proposto o objetivo de Inicio do projeto piloto de rastreio do cancro colon rectal num ACES e num Hospital 

da região norte. 

Foram preparados os documentos de suporte ao programa, realizadas reuniões com as entidades 

envolvidas, mas a sua consumação ficou dependente do preço a praticar nas colonoscopias provenientes 

dos casos positivos detetados no exame de rastreio (pesquisa de sangue oculto). Os valores de referência 

existentes para este exame (convenções e contrato-programa dos hospitais) não eram 

consensualizadamente atraentes para os prestadores, ficando-se dependente do preço compreensivo que 

estava a ser definido pela tutela para este fim, o que só se veio a concretizar-se em 2014, inviabilizando de 

algum modo as condições para a realização do piloto e consequentemente do objetivo associado a este 

programa. 

Ou seja, por um lado a ARSN tinha a obrigação de fazer constar do QUAR um indicador dirigido ao RCCR, 

mas factualmente, não foram dadas condições para garantir um modelo de financiamento de suporte.   

 

● OOp4: Melhorar o acesso a Consultas de apoio à Cess ação Tabágica  

 

O esforço iniciado para dotar todos os ACES de Consultas de Desabituação Tabágica, com a criação de 

equipas dedicadas, foi prejudicado pela turbulência organizativa associada à criação de novas unidades 

funcionais, que levou à inativação de algumas dessas consultas e que é expectável poderem ser 

reconstruidas num futuro próximo. Para além destes 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 
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obtenção do objetivo desejado (considerado no contexto do QUAR como um objetivo não relevante). Pese 

embora todas estas dificuldades 16 ACES/ULS têm uma Consulta de Cessação Tabágica organizada.  

 

 

● OOp18: Melhorar a capacidade de diagnóstica da Diab etes e suas complicações na 

população inscrita da região norte 

 

Este objetivo era medido por 3 indicadores que apontavam para diferentes estadios da evolução da 

diabetes, desde o seu diagnóstico (número de diabéticos identificados pelos médicos de família na 

população inscrita), à sua vigilância (diabéticos com determinação de microalbuminuria ) e finalmente à 

identificação precoce de uma das complicações mais incapacitantes, que se não tratada atempadamente 

leva à cegueira (Percentagem de ACES da região norte que iniciou o programa de rastreio da retinopatia 

diabética (RRD)). 

Relativamente aos primeiros dois indicadores a meta estabelecida foi alcançada, não tendo sido possível 

almejar a meta fixada de alargamento do RRD, por fatores que extravasam a esfera de competência da ARS 

Norte. 

De facto, não foi possível incluir o único hospital ainda fora do programa - Hospital de Braga, (relembre-se, 

com um modelo de gestão de parceria publico-privada), apesar de conseguida a anuência deste, em reunião 

formal levada a efeito para este fim. O impedimento da normal implementação, decorreu da necessidade de 

autorização previa dada por entidades externas ( AMA e/ou SPMS ) para que a ARS pudesse 

fornecer/adquirir serviços de integração com o sistema de informação próprio daquele hospital. Apesar da 

expetativa de resolução durante o ano de 2013, este constrangimento só foi ultrapassado em 2014, 

inviabilizando a adesão deste hospital ao programa. Outro hospital (CHMA), que tinha assumido um 

compromisso (Protocolo firmado com a ARS Norte) de disponibilizar um técnico a tempo inteiro para o 

programa de rastreio ( já o fazia a tempo muito parcial), por forma a poder abranger toda a sua área de 

atração direta, viu as suas diligencias de contratação de um técnico para este programa prioritária 

proteladas (com expedientes dilatórios), que não permitiram efetivar a sua contratação em tempo. 

Importa ter presente neste juízo, que no caso especifico desta meta, mesmo não a tendo concretizada, a 

cobertura conseguida (população abrangida pelo rastreio da retinopatia diabética) é por si só o melhor 

benchmarking nacional. 

Estamos perante o paradoxo de um programa de rastreio de base populacional, com uma cobertura 

geográfica de 19 ACES/ULS (77%), atingindo no final de 2013 cerca de 100.000 diabéticos, identificado como 

um exemplo da aplicação da telemedicina aos serviços de saúde, permitindo melhor acesso a uma 

especialidade critica na falta de recursos e de respostas, que por via de um impedimento exógeno à 

organização, ficar com uma leitura ofuscada da sua performance, impedindo-a de alcançar uma avaliação 

qualitativa, mais consentânea com o esforço e inovação acima enunciado. 
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● OOp19: Reduzir a percentagem de partos por cesarian a na região norte 

 

Este era um objetivo considerado relevante porque a ARS Norte, neste particular, apresentava taxas de 

cesariana mais elevadas que a média nacional, pelo que se exigia adoção de medidas para melhorar este 

indicador de qualidade. 

Pese embora a contratualização exigente realizada com os todos hospitais para a melhoria deste indicador e 

dos alertas enviados, atingiu-se o final do ano com um resultado aquém da meta estabelecida. 

O modelo de financiamento, tal como estava definido, também tinha um efeito algo perverso, já que o parto 

eutócico estava pouco valorizado face ao parto por cesariana, o que porventura não era mobilizador de uma 

atitude pro-ativa dos administradores hospitalares junto dos serviços de obstetrícia/ginecologia. 

 

Paralelamente foi adjudicado pela ARS Norte, um software informático desenvolvido pela Faculdade de 

Medicina do Porto, que pretende a partir da experiencia já existente no CHSJ, fazer uma monitorização 

apertada (quase “on line”) dos principais indicadores de cuidados materno-fetais, com emissão de alertas 

que permitam uma intervenção corretiva precoce. 

Por vicissitudes várias internas e externas à ARS (muitos hospitais envolvidos, autorização e colaboração da 

SPMS nas integrações necessárias dos sistemas de informação) não foi possível disponibilizar ainda este 

meio de controlo. Ou seja, apesar dos esforços desenvolvidos pela ARS Norte para cumprir este desígnio de 

baixar a taxa de cesarianas, tal não foi possível de concretizar, mas estão lançadas as bases para nos 

próximos anos este desiderato ser concretizado.  
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B. Execução global do plano: Objetivos estratégicos definidos 

 

O Plano da Atividades de 2013 definia 3 Linhas Estratégicas de ação, cada uma delas explicitada por 6 

objetivos estratégicos. Atentemos ao que de mais relevante ocorreu em cada uma destas áreas prioritárias. 

 

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

Saúde 

 
i.  Diabetes 

 

Ao nível da coordenação regional do programa foi dada prioridade á implementação efetiva das Unidades 

Coordenadores Funcionais da Diabetes –UCFD, á discussão com os interlocutores locais dos problemas com 

a operacionalização e cumprimento das Normas de Orientação Clinica (NOC’s) relativas ao tratamento 

farmacológico da diabetes, á procura de soluções para alargamento das consultas de pé diabético eá 

efetivação do Fórum Regional da Diabetes. 

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 2013 

Prevalência da diabetes 6,14% 6,56% 6,87% 

Prevalência da diabetes gestacional 1,53% 1,81% 2,31% 

% Pessoas com diabetes com pressão arterial < 130/80 32,64% 32,58% 33,71% 

 % Pessoas com diabetes com colesterol LDL <=100mg/dl (mmol/L) 44,87% 44,36% 48,97% 

% diabetes c/> =1exame pés no ano 59,91% 70,75% 75,77% 

Nº de pessoas com diabetes fumadoras 15.944 17.768 20.704 

Nº de cegos e ambliopes por motivo de diabetes 2.246 2.791 3.347 

Fonte SIARS 

 

Aumentou para 6,9% a percentagem de utentes identificados pelos médicos de família como tendo 

diabetes. Alguns dos indicadores do quadro acima evidenciam uma melhoria do controlo dos fatores de 

risco associados à diabetes, bem com a qualidade de registo dos hábitos tabágicos e das complicações 

oftalmológicas.  

Verifica-se que 3 em cada 4 diabéticos acedem pelo menos 1 vez no ano a uma consultas de pé diabético 

nos CSP. Todavia, esta aparente melhoria na vigilância desta complicação não está a ter repercussão no 

outcome desejado de diminuição do número de amputações, algo em a região normalmente obtinha os 

melhores resultados. Importa reavaliar, nomeadamente os meios e capacidade hospitalar, para minimizar 

este desenlace indesejável. 

 



 

GRÁFICO 2- NÚMERO DE INTERNAMENTOS POR PÉ DIABÉTICO

 

GRÁFICO 3- EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE AMPUTAÇÕES POR DIA

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

 

 

Uma outra complicação da diabetes que tem merecido nos últimos anos uma atenção 

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. 

 

ii. VIH –SIDA 

 

Em relação ao Programa Regional de Prevenção e Controlo da Infeção VIH/sida

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

precoce da infeção pelo Virus

relativamente ao ano transato. 

0

100

200

300

400

500

600

2004

2009

Amputações Minor 180

Amputações Major 186

Total 366

0

50

100

150

200

250

300

350

400

TOS POR PÉ DIABÉTICO (CODIGO ICD-9 : 357.2) 

E AMPUTAÇÕES POR DIABETES NA REGIÃO NORTE 
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Uma outra complicação da diabetes que tem merecido nos últimos anos uma atenção 

complicações oculares associadas à doença, designadamente a retinopatia diabética.

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

Programa 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 
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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. 

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

, importa realçar: 

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

da Imunodeficiência Humana (VIH), com um crescimento de 21% 

2012 2013
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� Ao nível dos CSP foi implementado em 2013 a utilização de testes rápidos em 6 USF dos ACES de 

Espinho/Gaia, Marão/Douro Norte, Feira Arouca e Alto Tâmega e Barroso. Foi também desenvolvido um 

Manual de Procedimentos para a realização de testes rápidos nos CSP. 

� Procedeu-se à monitorização e avaliação da implementação dos testes rápidos nos Centros de 

Diagnóstico Pneumológico, em articulação com o Programa Regional de Luta contra a Tuberculose. 

� No contexto das estratégias delineadas para intervenção junto das populações vulneráveis, foram 

identificadas as necessidades de intervenção junto dos utilizadores de drogas, no âmbito da infeção 

VIH/Sida, promovendo-se a articulação com o DICAD, o mesmo acontecendo junto da população de 

homens que fazem sexo com homens,  

� Desenrolou-se também em 2013 a implementação do Programa Troca de Seringas nos ACES/ULS da 

região. 

� Manteve-se a parceria com outras instituições (IPJ, Movijovem) no âmbito do programa CUIDA-TE. 

� Não foi descurada a vertente comunicacional, disponibilizando-se o máximo de informação às 

equipas locais sobre os determinantes da infeção e da situação epidemiológica e participando em ações de 

formação e conferencias. 

 

No que diz respeito ao Programa Autoestima (intervenção dirigida a trabalhadores do sexo), manteve-se a 

abrangência do programa a vários concelhos do distrito de Viana do Castelo, Braga e Porto (cerca de 15 

concelhos). 

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

� Foram identificadas 316 novas mulheres (306 em 2012) (eram conhecidas 5 760 mulheres) 

� Foram estabelecidos 5 419 contactos (6 974 em 2009, 6 736 em 2010 e 4 927 em 2011. 5 644 em 

2012) 

� Foram distribuídos 173 670 preservativos masculinos, 2 519 preservativos femininos e 16 663 

lubrificantes 

� Foram distribuídas 18 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, 

86 em 2012) 

� Foram efetuadas 619 consultas médicas das quais 15% foram primeiras consultas.   

� Foram efetuados 1 059 contactos com Enfermagem, 777 contactos com Psicologia e 1 440 contactos 

com o Serviço Social; 

 

iii. Prevenção e Controlo do Tabagismo 

 

No final de 2013 existiam consultas de desabituação tabágica em 16 ACES (67%). Não foi possível consumar 

o aumento expectável de oferta destas consultas porque no final do ano algumas delas foram suspensas, 
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por perda de recursos e/ou desorganização das equipas, face ás alterações das unidades funcionais 

existentes. 

No que diz respeito ao Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT), deu-se sequência ao 

projeto “Vigilância da exposição de fumo do tabaco em estabelecimentos de restauração e bebidas (ERB) na 

região norte “, com ações de formação aos ACES e caraterização por parte destes, das áreas de amostragem 

de intervenção, a que se seguiu a vistoria à  maioria dos ERB, com o objetivo de avaliação do cumprimento 

da legislação do tabaco e caracterização da exposição ao fumo de tabaco e outros determinantes de 

consumo (publicidade, promoção e outros). 

Em 96 escolas repartidas por 12 ACES/ULS foi aplicado um questionário aos alunos do 7º,9º e 12º ano de 

escolaridade de avaliação do consumo de tabaco. 

Manteve-se em curso o Programa Escolas Livres de Tabaco (PELT). 

Estão identificados nas listas dos médicos de família 9,2% de utentes (7,1% em 2012) com registo de “Abuso 

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

 

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, pretendendo 

induzir escolhas alimentares responsáveis e conscientes na população escolar. 

No ano de 2013 estiveram ativas 82 equipas PASSE locais distribuídas por 21 ACES e 3 ULS (toda a região), 

envolvendo um total de 276 profissionais de saúde, e mais de mil escolas da região. A evolução temporal do 

programa é espelhado no quadro abaixo: 

 

QUADRO 5 - 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 

12/13 82 276 19+3ULS** 149 1102 2207 45592*** 

Fonte: Equipa Gestora Regional do PASSE/DSP/ARSN 

* dados provisórios, relativos a apenas 90% das equipas (74 de 82 equipas).  

** criação dos ACeS Maia/Valongo e Alto Ave, que diminuíram o nº. total de ACeS em 2 (na prática, não existe um menor número de 

ACeS com PASSE, quando comparado com o ano anterior). 

*** maior proporção de alunos abrangidos pelos manuais de promoção de alimentação saudável (nomeadamente, no nível 2 do 

PASSEzinho) ao invés dos que abordam apenas educação alimentar. 
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v. Programa de Saúde Mental 

 

O  Conselho Regional para a Saude Mental e o Gabinete Tecnico de Saude Mental têm definidas as linhas 

gerais de atuação e desenhado o programa a desenvolver, sendo reconhecido a necessidade de uma melhor 

articulação entre os CSP e Hospitais no contexto dos 13 departamentos de saúde mental criados na região. 

Ganhou relevo o esforço de uma maior articulação de cuidados com os serviços do SICAD, decorrentes da 

integração na ARS Norte, sendo a questão da partilha de recursos a mais difícil de operacionalizar.  

Relativamente á prevalência conhecida de algumas doenças mentais, estavam identificados no final de 2013, 

pelos médicos de família, 8,1% ( em 2012 eram 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 e rastreio do cancro do colon e reto). Serão 

expostos abaixo no contexto do objetivo especifica “Promover a realização de base populacional” os 

resultados mais significativos alcançados em 2013. 

 

 

vii. Doenças Respiratórias 

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

expressão em 2013, sendo uma área a desenvolver proximamente. 

Estão identificados pelos MF da região norte, 1% de utentes com doença pulmonar cronica obstrutiva 

(DPCO) e 2% com Asma (21 por 100.000inscritos). 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 14,5% no número de admissões nas unidades de cuidados intensivos coronários 

(U-CIC), ultrapassando a barreira dos 5 mil episódios ano.  
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QUADRO 6 - NÚMERO DE DOENTES ADMITIDOS NA UNIDADE CORONÁRIA POR HOSPITAL 

Instituição  2012 2013 

Hospital de São João, EPE 750 749 

Hospital de Braga 823 835 

Hospital de São Sebastião 327 358 

Hospital de São  Pedro de Vila Real 645 639 

Hospital Eduardo Santos Silva 856 956 

Hospital Senhora de Oliveira 816 801 

Hospital Geral de Santo António 677 714 

Hospital Padre Américo 485 551 

Região Norte 4894 5603 

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. 

 

GRÁFICO 4 - EVOLUÇÃO PERCENTUAL 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, manteve-se em 2013 a dimensão 

obtida em 2012, de mais de um milhar de angioplastias diretas (<12 h) realizadas nos hospitais  SNS da 

região norte. 
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QUADRO 7 - NÚMERO DE ANGIOPLASTIAS DIRETAS REALIZAD

Instituição Hospitalar

Hospital de São João, EPE

Hospital de Braga

Hospital de 

Hospital Eduardo Santos Silva

Hospital Geral de Santo António

Hospital Padre Américo

Região Norte

     

Via Verde AVC 

Em 2013 manteve-se a tendência crescente do número de admissões nestas unidades, aproximando

total da região dos 4 mil episódios. 

 

GRÁFICO 5- EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DOENTES ADMITIDOS 

O Hospital de Braga foi aquele com mais representatividade (20%), seguido do CHSJ (12,5%)
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Instituição Hospitalar Nº 

Hospital de São João, EPE 338 

Hospital de Braga 287 

Hospital de São Pedro de Vila Real 90 

Hospital Eduardo Santos Silva 248 

Hospital Geral de Santo António 119 

Hospital Padre Américo 11 

Região Norte 1093 

 

se a tendência crescente do número de admissões nestas unidades, aproximando

total da região dos 4 mil episódios.  
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Inverteu-se a tendência decrescente do peso relativo das admissões realizadas através da via verde do AVC, 

verificando-se nova inflexão positiva que proporcionou a

 

GRÁFICO 7 – EVOLUÇÃO PERCENTUAL DOS 

Fonte: Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares (DGS)

 

Foram submetidos a fibrinólise 541 doentes, representando um acréscimo de 33% face a 2012..

 

GRÁFICO 8- NÚMERO DE DOENTES SUBMETIDOS A FIBRINÓ

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

representatividade ( 42%) até agora obtida. 

LA VIA VERDE (INEM) 

 

Foram submetidos a fibrinólise 541 doentes, representando um acréscimo de 33% face a 2012.. 
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prestador privado e/ou convencionado, porque os médicos da sua unidade de saúde asseguram o controle 

terapêutico da hipocoagulação que necessitam.

 

GRÁFICO 9 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLO DE HIP

No final de 2013, tinham tido pelo menos um registo no apl

utentes. Destes, 6.660 (87%) tinham vigilância assídua junto da sua equipa de sa

últimos 4 meses). Dois em cada três doentes 

terapêutico na última avaliação realizada em 2013. 

 

GRÁFICO 10 – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE CONTROLO TERA

Fonte: TAONet 
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QUADRO 8 - NÚMERO DE UTENTES HIPOCOAGULADOS EM MONOTORIZAÇÃO NOS CSP 

2012 2013 

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 

5.967 37.402 16% 7.661 40.187 19% 

 

 

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. 

Em 2013 entraram em atividade mais 14 USF (crescimento de 8%) proporcionando a mais 88 mil utentes 

cuidados prestados neste modelo organizativo, que já é maioritário na região (61%), abrangendo mais de 

2,3 milhões de utentes em toda a região norte. 

No final do ano de 2013 estavam em atividade 200 USF, sendo mais de metade( 52% ) de  modelo B . 

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

criação de mais 8 unidades, atingindo as 90 UCC. 

A evolução comparativa é retratada no quadro abaixo: 

 

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

Situação 

USF 
UCC 

Geral Modelo B 

Até 2012 Em 2013 Total Até 2012 Em 2013 Total Até 2012 Em 2013 Total 

Candidaturas entradas 265 21 286 148 21 169 107 0 107 

Candidaturas excluídas ou desistentes 49 13 62 30 4 34 0 0 0 

Candidaturas concluídas 193 16 209 104 14 118 89 6 95 

Iniciaram a atividades 187 15 202 96 9 105 82 8 90 

Extintas 1 1 2 1 0 1 0 0 0 

Transição para modelo B 96 9 105 - - 0 - - 0 

Em atividade 186 14 200 95 9 104 82 8 90 

Fonte: Departamento de Contratualização, ARS Norte 

 

Consolidou-se a definição de indicadores regionais de contratualização interna das Unidades de Saúde 

Pública (USP) num trabalho conjunto interdepartamental (DC,DSP, DEP), concretizando-se na 

contratualização interna das USP para o 2º semestre de 2013, como ensaio experimental para o ano 2014., 
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Na sequência das suas competências o Departamento de Contratualização, através da ERA Norte, durante 

2013, 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: 

� Identificar constrangimentos ao seu desenvolvimento; 

� Encontrar soluções de resolução dos constrangimentos; 

� Divulgar as boas práticas entre as unidades. 

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

Conselhos Clínicos e de Saúde; 

� Participação em reuniões nacionais sobre o desenvolvimento da reforma; 

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

� 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  

Descrição da atividade Até 2012 2013 
Total 

(a referência diz respeito às ações anteriores) USF UCC Subtotal USF UCC Subtotal 

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

153 111 264 6 1 7 271 

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

68 6 74 7 1 8 82 

Auditorias das candidaturas a modelo B  101 0 101 16 0 16 117 

Análise de candidaturas USF e UCC (4) 192 89 281 14 5 19 300 

Emissão de parecer técnico – USF Modelo A e UCC  193 89 282 16 6 22 304 

Emissão de parecer técnico – USF Modelo B 107 - 107 10 - 10 117 

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

515 6 521 106 53 159 680 

Acompanhamento das USF e UCC – Reuniões além do pré-definido 94 0 94 24 3 27 121 

Acompanhamento das USF e UCC – Reuniões com os ACES 23 1 24 7 1 8 32 
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3. Promover a realização de rastreios de base populacional  

RASTREIOS ONCOLÓGICOS 
A - Programa de rastreio do cancro do colo do útero  

 

A difusão e alargamento deste programa de rastreio a toda a região norte continuam a estar dependentes 

do modelo de financiamento que o deve suportar e das autorizações que lhe são devidas. Este handicap 

tem condicionado fortemente os resultados do programa. 

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

fase 1 de difusão do rastreio do programa de rastreio regional de base populacional, abrangendo 8 dos  

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

QUADRO 11 - RCCU - EVOLUÇÃO ANUAL NA REGIÃO NORTE 

Evolução do Rastreio do Cancro do Colo do Útero na ARS Norte 2009 a 2013 

   ANO 

Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 

Nº ACES com Rastreio 2 8 8 8 8 

Taxa Cobertura Geográfica (%) 9,4 37,5 37,5 37,5 37,5 

Nº Mulheres Elegíveis Anual 1.315 66.850 66.582 66.558 59.318 

Nº Mulheres Convidadas  635 17.588 29.921 26.966 19.186 

Nº Mulheres Rastreadas  632 16.290 26.536 22.218 16.259 

Taxa de Cobertura Populacional (%) 48,3 26,3 44,9 40,5 32,3 

Taxa de Rastreio Populacional Anual (%) 48,1 24,4 39,9 33,4 27,4 

No final de 2013 o quadro de resultados era o seguinte: 

QUADRO 12- RCCU – RESULTADOS DAS CITOLOGIAS DE RASTREIO OBTIDOS EM 2013 

Resultados Nº % 

Insatisfatório para avaliação 36 0,2% 

Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade 15.542 97,6% 

Células escamosas atípicas ASC-US (HPV Negativo) 61 0,4% 

Células escamosas atípicas ASC-US (HPV Positivo) 99 

1,8% 

Células escamosas atípicas ASC-H 18 

Células glandulares atípicas (AGC) 2 

Lesão escamosa intraepitelial de alto grau (HSIL) 51 

Lesão escamosa intraepitelial de baixo grau (LSIL) 114 

Adenocarcinoma 1 

Adenocarcinoma in situ endocervical (AIS) 1 

Carcinoma escamoso 2 

Total 15.927 100% 

QUADRO 13- RCCU – REFERENCIAÇÃO PARA OS CENTROS DE TRATAMENTOS NO ANO 2013 

ARS Norte - Ano 2013 

Referenciação para os Centros de Tratamento 

Centros de Tratamento Nº Casos Positivos Referenciados % 

CHTMAD (Vila Real) 20 7% 

CHAM (Viana) 104 36% 

CHEDV (Feira) 51 18% 

CHSJ (São João - Porto) 88 31% 

ULSNE (Bragança) 25 9% 

Total 288 100% 
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B - Programa de rastreio do cancro da mama 

Em 2013 o programa expandiu-se para mais 6 concelhos passando a abranger 83% dos concelhos da região 

norte (71 dos 86 concelhos). Faltam ainda abarcar alguns concelhos populosos do Grande Porto e Vale do 

Ave.  

QUADRO 14 - EVOLUÇÃO DO RASTREIO DO CANCRO DA MAMA NA ARS NORTE 2009 A 2013 

Evolução do Rastreio do Cancro da Mama na ARS Norte 2009 a 2013 

Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 

Nº ACES com Rastreio 8 10 12 14 16 

Taxa Cobertura Geográfica (%) 37,5 41,2 49,5 57,8 66,7 

Nº Mulheres Elegíveis Anual 155.905 206.466 214.986 281.660 145.021 

Nº Mulheres Convidadas  69.380 85.112 118.302 122.355 145.021 

Nº Mulheres Rastreadas  40.054 37.263 62.186 69.969 82.541 

Taxa de Cobertura Populacional (%) 44,5 41,2 55,0 43,4 100,0 

Taxa de Adesão (%) 57,7 43,8 52,6 57,2 56,9 

Taxa de Rastreio Populacional Anual (%) 25,7 18,0 28,9 24,8 56,9 

 

A taxa de rastreio populacional tem vindo progressivamente a aumentar, ainda que com acréscimos 

inferiores aos desejáveis. Os resultados por ano civil penalizam a avaliação da taxa de adesão, que quando 

avaliada por fim de volta de rastreio sobe para valores acima dos 60%. 

No ano de 2013 foram rastreadas 82.541 mulheres, sendo estas submetidas a 4.303 consultas de aferição 

(5,7%), das quais resultou a necessidade de referenciação hospitalar de 567 casos, o que significa que em 

cada 1000 mulheres rastreadas, 7 necessitaram de tratamento hospitalar por forte suspeita de lesão maligna. 

A atividade de 2013 está espelhada no quadro seguinte:,  

 

QUADRO 15- PROGRAMA DE RASTREIO DO CANCRO DA MAMA – RESULTADOS DO ANO 2013 

Indicador ARS Norte 

População Alvo em programa 298.537 

População Excluída 16.267 

População Total Elegível 282.270 

População Anual Elegível 145.021 

Nº mulheres convidadas 145.021 

Nº Mamografias de rastreio 82.541 

Taxa Adesão (%) 56,9 

Nº Leituras Positivas 4.702 

% Casos com necessidade de consulta aferição (positivos/rastreados) 5,7 

Nº consultas de aferição 4.303 

Nº Casos referenciados para o Hospital 567 

% Casos referenciados no total de mulheres com consulta de aferição 13,0 

% Casos referenciados no total de mulheres rastreadas  0,69 
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Para a manutenção e alargamento deste programa foi necessário garantir a execução de um conjunto de 

procedimentos: 

1. Desenvolvimento de trabalhos para a integração da informação produzida pela Liga Portuguesa 

Contra o Cancro no aplicativo informático de apoio aos Programas de rastreio – SiiMA Rastreio 

2. Elaboração de conteúdos para publicação de notas de imprensa;  

3. Apresentação do Programa em diversas unidades de saúde onde este teve início em 2013, com 

formação aos MF sobre o acesso ao Siima para validação das mulheres elegíveis e visualização dos 

resultados. 

4. Deslocação aos ACES para aferir a logística de instalação das unidades moveis. 

 

C - Programa de rastreio do cancro do cólon e recto 

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

do programa de rastreio do cancro do colon e recto.   

 

D - Programa Regional de Rastreio da Retinopatia Diabética  

Durante o ano de 2013 estava previsto o alargamento do Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética aos 

ACES de Braga e Famalicão. Por motivos externos à ARS Norte não foi possível reunir as condições para o 

arranque naqueles locais, apesar da disponibilidade manifestada pelos Hospitais da área de atração 

daqueles ACES. 

Foram incluídos os concelhos pertencentes aos ex-ACES de Valongo e Terras de Basto, integrados 

respetivamente no ACES Maia/Valongo e no ACES Alto Ave. O ACES Baixo Tâmega pela sua dispersão 

geográfica também levanta algumas dificuldades de cobertura. Neste foi possível passar a incluir também 

no programa o CS de Resende.  

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 2013 estavam em Programa 19 ACES, dos quais, 17 tinham completado uma volta, 8 já 

perfizeram 2 voltas completas e 1 já concluiu 3 voltas. 

 

QUADRO 16 - PROGRAMA DE RASTREIO DA RETINOPATIA DIABÉTICA – ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO POR ACES 

 ACES/ULS 1ª VOLTA 2ª VOLTA 3ª VOLTA 

Alto Ave Completa Iniciada 
 

Alto Tâmega e Barroso Completa Iniciada 
 

Aveiro Norte Completa Completa 
 

Baixo Tâmega Completa Iniciada 
 

Barcelos/Esposende Completa 
  

Douro Sul Completa Completa Completa 

Espinho/Gaia Completa Completa 
 

Feira/Arouca Completa Completa 
 

Gaia Completa Iniciada 
 



 

 ACES/ULS 

Gondomar 

Maia/Valongo 

Marão e Douro Norte 

Poro Ocidental 

Porto Oriental 

Santo Tirso/Trofa 

ULS Alto Minho 

ULS Matosinhos 

UL Nordeste  

Vale Sousa Norte 

 Fonte: SiiMA Rastreios 

 

A taxa de adesão verificada na 

diabéticos pertencentes à população em 

atingiu os 50%. Em 12 ACES a taxa superou os 50%, atingindo o melhor resultado no ACES do Alto Ave com 

70%. 

 

GRÁFICO 11 - TAXA DE ADESÃO AO RASTREIO DA RETINOPATI

Fonte: Siima Rastreios 

 

Relativamente à atividade realizada

15% relativamente ao ano anterior.
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QUADRO 17 - PROGRAMA DE RASTREIO DA RETINOPATIA DIABÉTICA – RETINOGRAFIAS REALIZADAS E LEITURAS 

Ano Retinografias 
Realizadas 

Retinografias 
Relatadas  

 2009                786                     48    

2010             7.766                4.508    

2011           34.860              22.823    

2012           47.704              32.198    

2013           54.999              51.688    

Total         146.115            111.265    
 

 
Fonte: Siima Rastreios 

 

Durante o ano 2013, foi necessário dar uma particular atenção ao ritmo com que as leituras eram efetuadas, 

uma vez que existia um desvio assinalável entre o nº de retinografias efetuadas e lidas. Após o cumprimento 

de algumas medidas corretoras, veio a verificar-se um acréscimo assaz significativo (60%) no número de 

leituras face a idêntico período do ano anterior. 

A percentagem de casos identificados com necessidade de tratamento nos ACES foi de 7,8%, 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 
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No que se refere aos tratamentos, verifica-se um aumento de 49% no numero de utentes que iniciaram 

tratamento relativamente ao ano anterior. Foi reforçada a formação junto dos hospitais para um melhor 

registo dos episódios de tratamento, para que os dados apurados se aproximem da realidade. 

 

 

 QUADRO 18 - PROGRAMA DE RASTREIO DA RETINOPATIA DIABÉTICA – TRATAMENTOS 

 

Anos Nº Tratamentos 
Realizados 

2010 92 

2011 553 

2012 634 

2013 947 

Total 2.226 
 

 
Fonte: Siima Rastreios 

 

 

A ARS Norte considerou esta área como prioritária, passando a incorporar a taxa de execução para inicio de 

tratamento de retinopatia diabética e os seus tempos médios, como objetivos de contratualização com os 

hospitais. 

 

 

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

domicílio, cuidados continuados integrados, cuidados paliativos)  

 

IMPLEMENTAÇÃO DA RNCCI EM 2013 

Unidades de Internamento 

Nas tipologias de internamento, pode-se verificar, conforme abaixo, que apenas se verifica um crescimento 

percentual de lugares na tipologia de Longa Duração e Manutenção (ULDM). A variação na tipologia de 

Média Duração e Reabilitação é nula e constata-se uma diminuição nas tipologias de Convalescença e de 

Paliativos. 

 

 

QUADRO 19 - EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE CAMAS 

Tipologia 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Convalescença 19,4% -5,7% -5,1% 

Média duração e reabilitação 2,8% 6,6% 0,0% 

92   

553   
634   

947   

-
100   
200   
300   
400   
500   
600   
700   
800   
900   

1.000   

2010 2011 2012 2013

Nº Tratamentos Realizados



41 
 

Longa duração e manutenção 27,8% 8,3% 15,4% 

Paliativos 22,9% 23,3% -13,2% 

Total 17,8% 8,1% 6,7% 

Fonte: Relatório de Monitorização da Atividade nos Cuidados Continuados Integrados na Região Norte em 2013 

 
Verificou-se em 2013 um abrandamento do crescimento da capacidade contratualizada, sendo este facto 

expetável face à capacidade até então instalada e à conjuntura económica nacional. Assim, no ano de 2013 

temos a seguinte capacidade instalada na RNCCI na Região Norte: 

 
QUADRO 20 - CAPACIDADE INSTALADA NA REGIÃO NORTE 2013 (CAMAS) 

UC UMDR ULDM UCP 

297 552 1.114 46 

Fonte: Relatório de Monitorização da Atividade nos Cuidados Continuados Integrados na Região Norte em 2013 

 

A distribuição geográfica das camas por NUT III é a que a seguir se apresenta: 

 
QUADRO 21 - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS CAMAS POR NUT III 

ALTO 
TRÁS-OS-MONTES 

AVE CÁVADO DOURO 
ENTRE 

DOURO E VOUGA 
MINHO 
E LIMA 

PORTO TÂMEGA 

170 313 220 206 39 240 482 339 

 
Estas 2.009 camas disponíveis nas diferentes tipologias estavam consubstanciadas em 94 contratos 

celebrados com diferentes entidades do setor social, privado e publico.  

 

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. 

Em 03.06.2013 foi constituída formalmente a Equipa de Gestão de Altas do Hospital da Prelada, de acordo 

com o clausulado no Contrato programa estabelecido com este Hospital. 

No final de 2013 encontravam-se criadas, 79 Equipas sinalizadoras nos hospitais, distribuídas da seguinte 

forma: 

 

QUADRO 22 - EVOLUÇÃO EQUIPAS SINALIZADORAS 

CHAA CHSJ CH TMAD ULSAM ULSN 

15 27 9 13 15 

 

As equipas referenciadoras dos Cuidados de Saúde Primários (ER-ACES) continuaram a crescer em 2013, 

embora com um abrandamento significativo relativamente a 2012, a par da reestruturação dos Cuidados de 

Saúde Primários. Foram criadas 33 Equipas Referenciadoras-ACES em 2013. 
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QUADRO 23 - EVOLUÇÃO EQUIPAS REFERENCIADORAS (ER) 2011-2013 

2011 2012 2013 Variação 2012-2013 

91 162 195 20,4% 

 

No aplicativo informático da RNCCI, para referenciação de doentes estão identificados 222 utilizadores nos 

CSP. 

 

Equipa de Coordenação Local (ECL) 

Houve a diminuição de uma ECL por via da criação do ACES Alto Ave, passando a serem 27 na região. 

 

Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) 

Comparativamente a 2012, ano no qual se encontravam em funcionamento 85 ECCI, com uma média de 20 

lugares cada, perfazendo um total de 1710 lugares, no decurso de 2013 houve um aumento global de 10 

lugares. Especificamente as alterações ocorridas foram: (a) - aumento de 5 lugares na ECCI Senhora da Hora 

e (b) aumento de 5 lugares na ECCI Leça da Palmeira. 

No âmbito do acompanhamento destas Equipas, foram elaboradas umas grelhas, tipo checklist, de aplicação 

trimestral pelas ECLS com vista à melhoria da qualidade e análise dos ganhos obtidos em saúde com a sua 

atividade. (Anexo I). Com o objetivo de aferir da sua aplicabilidade e pertinência previamente à sua expansão 

por toda a Região Norte, foi levada a cabo uma experiência piloto no ACES Póvoa de Varzim/Vila do Conde 

entre os meses de Outubro e Dezembro. 

 

Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP) 

Em 2013 manteve-se em funcionamento a única ECSCP existente na Região Norte no âmbito da RNCCI 

desde 2011, a ECSCP do Planalto Mirandês, cuja área de intervenção no distrito de Bragança, inclui os 

concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso. 

 

Equipa Intra Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) 

No final de 2013 encontravam-se em funcionamento 10 das 13 EIHSCP previstas para a Região Norte, ou 

seja, 77% dos hospitais da Região com mais de 250 camas de internamento possuem EIHSCP. 

 Foram identificados pelas EIHSCP no âmbito da RNCCI 497 doentes com potencial necessidade de 

transferência para outra Equipa ou para Unidade de internamento da RNCCI. 

Foram disponibilizados vários estágios no Serviço de Cuidados Paliativos do CH São João a elementos de 

ACES/ECCI, Hospitais / outras EIHSCP, nomeadamente de elementos de ECCI do ACES Maia/Valongo, de 

elementos das EIHSCP do CH Alto Ave, da ULS Nordeste, do CH Vila Nova de Gaia.  
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RESPOSTAS EXISTENTES E ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

Número de doentes assistidos 

Em 2013 foram assistidos na RNCCI na Região 13.401 doentes, o que representa um aumento de 4,2 % (mais 

541 doentes relativamente a 2012). Este número comporta não só os referenciados e validados em 2013 

mas também os doentes que permaneciam em lista de espera a 31.12.2012 e que transitaram em espera 

para virem a ser admitidos em 2013. 

Taxa Ocupação 

As várias tipologias apresentam taxas de ocupação média interessantes, com o contínuo crescimento 

gradual das ECCI para patamares mais próximos das outras tipologias. Nas ULDM denota-se uma oscilação 

negativa de 3 pontos percentuais, que se prevê temporária e de ajustamento ao aumento de 15,2% na 

resposta em 2013. 

QUADRO 24 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO POR TIPOLOGIA 2011-2013 

Tipologia 2011 2012 2013 Variação 2013-2012 

Convalescença 77% 88% 88% 0% 

Média Duração e Reabilitação 91% 93% 95% + 2 % 

Longa Duração e Manutenção 94% 95% 92% - 3% 

Paliativos 76% 78% 86% + 8 % 

ECCI 35% 57% 65% + 9 % 

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

Demora média 

A demora média por tipologia na Região em 2013 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 28 dias e de 61 dias, respetivamente. 

Na Tipologia de Longa Duração e Manutenção a demora média em 2013 situou-se nos 161 dias, em 

Paliativos nos 25 dias e em ECCI nos 90 dias. 

 
Prorrogações 

Conforme os normativos legais da RNCCI, nas tipologias de Convalescença e de Média Duração e 

reabilitação, existe a possibilidade do doente permanecer para além do período previsto de internamento 

em cada uma das tipologias referidas (30 e 90 dias respetivamente) desde que a sua situação clínica e/ou 

social o determine e a ARS Norte, IP, Departamento de Contratualização, Área Funcional dos Cuidados 

Continuados Integrados, o aprove. 

Em 2013 foram aprovadas 341 prorrogações em Convalescença, num total de 1.045 dias de internamento e 

1.138 em Média Duração e Reabilitação, num total de 22.048 dias de internamento 
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Altas  

Em 2012 ocorreram 12.828 altas da RNCCI  (mais 320 que no ano transato), 33% das ECCI, 27% das 

Unidades de convalescença, 20% das UMDR, 15% das ULDM e 5% das Unidades de Cuidados Paliativos, 

 

CARATERIZAÇÃO DA REFERENCIAÇÃO DE UTENTES PARA A RN CCI 

 

Em 2013 foram referenciados 14.516 doentes para a RNCCI, sendo que 10.716 foram pelas Equipas de 

Gestão de Altas dos Hospitais e 3.800 pelos Cuidados de Saúde Primários. Denota-se um crescimento de 

cerca de 11% face a 2012. 

Tabela 1 - Variação do número de referenciações 2012-2013 

 

QUADRO 25 - UTENTES REFERENCIADOS PARA A RNCCI 

 2012 2013 Variação (%) 

Hospitais 9.530 10.716 +12,5 

Cuidados de Saúde Primários 3.510 3.800 +8,3 

Total 13.040 14.516 +11,3 

 

Mantém-se a assimetria de referenciação com as Equipas de Gestão de Altas dos hospitais a referenciarem 

cerca de 3 vezes mais do que os ACES. 

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 427 doentes em 2013, tal 

significa que o total de doentes referenciados para a RNCCI em 2013 foi de 14.943, representando um 

crescimento de 12,1% na taxa de referenciação na região. 

 

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

Monitorização da Atividade nos Cuidados Continuados Integrados na Região Norte em 2012 “.  

Merece referência a divulgação do 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, as várias visitas tecnicas de monitorização e 

acompanhamento levadas a cabo pela Área Funcional Cuidados Continuados Integrados, do Departamento 

de contratualização e ainda as inúmeras ações de formação dirigidas aos profissionais, com especial 

enfoque na área dos cuidados paliativos. 
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5. Promover contextos favoráveis à saúde e desenvolver abordagens de 

prevenção e controlo de doenças  

 

Na área da Promoção e Proteção da Saúde reforçou-se a implantação dos vários programas já em curso.  

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

Programa Nacional de Saúde Escolar: 

No exercício do ano letivo de 2012/2013 foram abrangidos por este programa: 

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

• 93,1% das escolas (93,5% em 2010/2011) 

• 91.7% dos alunos (74,9% em 2010/2011) 

• 66% dos alunos realizaram o Exame de Saúde Global aos 6 anos e 553% aos 13 anos (dados 

referentes a 13 ACES/ULS). 

 

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

continuou a ser efetuada. Estão caraterizadas na plataforma informática da DGS 559 escolas, 

correspondendo a 19% do total de 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. 

 

Os resultados em função do foco de observação foram os seguintes ( entre parêntesis os resultados obtidos 

no ano anterior) : 

 

QUADRO 26 - AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO NO ANO 2013 

Meio Envolvente 
 

Espaço de Jogo e Recreio 

Segurança Higiene e Saúde 
 

Segurança Higiene e Saúde 

Classificação  N.º escolas  
(%) Classificação N.º escolas 

(%)  Classificação  N.º escolas 
(%) Classificação  

N.º 
escolas 

(%) 
 

Boa 
354  - 64,4% 

Boa 
477 - 88,2% 

 Boa 
354  - 64,4% 

Boa 

477 - 
88,2% 

(60.3%) (88.5%) 
 

(60.3%) (88.5%) 

Razoável 
177  - 32,2% 

Razoável 
32   -   5,9% 

 Razoável 
177  - 32,2% 

Razoável 

32   -   
5,9% 

(37.3%) (4.4%) 
 

(37.3%) (4.4%) 

Má 
18   -  3,3% 

Má 
1   -   0,2% 

 Má 
18   -  3,3% 

Má 
1   -   0,2% 

(1.8%) (0.8%) 
 

(1.8%) (0.8%) 

N/A 1 N/A 31 
 

N/A 1 N/A 31 

Total respostas = 550 Total respostas = 541 
 

Total respostas = 550 Total respostas = 541 

 



 

Edifício Escolar

Segurança 

Classificação N.º escolas 
(%) Classificação

Boa 
34 - 6,3% 

Boa
(3.4%) 

Razoável  
398 -73,3% 

Razoável
(80.4%) 

Má 
111 -20,4% 

(16.2%) 

N/A 0 

Total respostas = 543 Total respostas = 539

Fonte: Relatório de Atividades do DSP/ARSN 

 

 

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO):

 

A dimensão e abrangência das atividades de promoção de saude oral é bem patente no gráfico abaixo

 

GRÁFICO 13 – POPULAÇÃO ESCOLAR COBERTA PELO PROGRAMA

 

No contexto dos vários projetos de 

Dentistas, foram emitidos 239.437
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Classificação  N.º escolas 
(%)  Classificação 

N.º 
escolas 

(%) 
 

Boa 
61 - 11,3% 

 Boa 

207 -
38,8%

(8.9%) 
 

(27.0%)

Razoável  
421 - 78,1% 

 Razoável  

225 -
42,1%

(84.6%) 
 

(37.8%)

Má 
57 - 10,6% 

 Má 
63 - 11,8%

(6.5%) 
 

(6.0%)

N/A 0 
 

N/A 39 

Total respostas = 539  
 

Total respostas = 534  

Fonte: Relatório de Atividades do DSP/ARSN –2013 

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO): 

A dimensão e abrangência das atividades de promoção de saude oral é bem patente no gráfico abaixo

OBERTA PELO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE SAUDE ORAL 

No contexto dos vários projetos de saude oral, sustentados na parceria existente com a Ordem dos Médicos 

39.437 cheque-dentista em 2013, mais 25% que no ano anterior.
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escolas 
(%) 

38,8% Boa 
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(37.8%) (65.9%) 

11,8% 
Má 

73 - 
13,5% 

(6.0%) (7.6%) 

N/A 29 

 Total respostas = 541 

A dimensão e abrangência das atividades de promoção de saude oral é bem patente no gráfico abaixo 

 

oral, sustentados na parceria existente com a Ordem dos Médicos 

em 2013, mais 25% que no ano anterior.  

127.738

Ações de educação 

2013

2012
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QUADRO 27 – EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SAUDE ORAL EM 2013 (I) 

  

Projetos de Saude Oral 

SOSI SOCJ SOCJi SOCJ16 
Totais 

< 5 anos 5 anos 6 anos 7 anos 10 anos 13 anos Outros anos (7-16) 16 anos 

Nº cheques utilizados 1.151 2.075 1.356 43.826 39.503 68.172 3.050 1.007 160.140 

Taxa utilização dos cheques 55% 59% 62% 81% 72% 83% 79% 72% 78% 

Total de cheques emitidos 2.089 3.535 2.187 53.840 55.018 82.135 3.880 1.395 204.079 

 

QUADRO 28 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SAUDE ORAL EM 2013 (II) 

  
Projetos de Saude Oral 

S. Oral em 
Gravidas (SOG) 

S. Oral em Idosos (SOPI) 
S.Oral em pessoas 

HIV/SIDA 
Totais 

Nº cheques utilizados 22.640 5.079 98 27.817 

Taxa utilização dos cheques 77% 87% 69% 79% 

Total de cheques emitidos 29.364 5.851 142 35.358 

 

No âmbito do III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais foram efetuadas 780 observações numa 

amostra representativa da região Norte, com uma taxa de execução de 84%. 

 

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

Em relação ao programa de Vigilância e Controlo da Tuberculose, não está ainda apurado a taxa de 

notificação, sendo no corrente ano apurado o valor referente a 2012 que se traduz numa taxa de 29,2/100 

mil . Foi atingido o objetivo do número médio de contactos de casos de TB pulmonar bacilífera rastreados. 

 

Em relação ao programa de Vigilância 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. O objetivo geral proposto para 2012, ano em 

relação ao qual é possível proceder à avaliação, de reduzir a incidência de TBMR na região para 0,5%, foi 

atingido. 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 Comunidade, 

nomeadamente no que respeita à informação difundida através do Sistema de Alerta e Resposta Apropriada 

(SARA). 

 

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

superiores ou iguais a 97% para todas as vacinas nas coortes de nascimento de 2012, 2011, 2006 e 1999 

(avaliação do esquema cumprido em 31/12/2013); 

As coberturas vacinais da VASPR II foram superiores ou iguais a 98%, nas coortes de nascidos entre 2006 e 

1995 (avaliação em 31/12/2013). 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 
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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 (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 coletivas (TAC) na região Norte, há 

necessidade de reforçar a articulação com os clínicos notificadores, por forma a aumentar a sua motivação 

na comunicação precoce destas situações Só ela permitirá intervenções rápidas e adequadas por parte dos 

serviços de saúde pública; 

 

No âmbito do Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite – Plano de Ação Pós-Eliminação, aguarda-

se a publicação de uma versão atualizada do Programa, mais funcional na estratégia da vigilância clínica e 

epidemiológica da paralisia flácida aguda (PFA) em menores de 15 anos; melhorou o indicador relativo à 

informação mensal de casos de PFA ou suspeita de poliomielite disponibilizada pelos Centros 

Hospitalares/Hospitais/ULS (face à percentagem de hospitais notificadores 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 31/12/2013 de 98,8%, 98,6% e 99,0% para as coortes de 2012, 

2006 e 1999, respetivamente). 

 

Ao nível das atividades definidas no Programa de Vigilância Epidemiológica da Doença dos Legionários, 

mantém-se a necessidade de melhorar a deteção precoce dos casos, a fim de garantir uma intervenção de 

saúde pública atempada, bem como sensibilizar as unidades de internamento hospitalar para a 

obrigatoriedade de serem cumpridas as determinações constantes na Circular Normativa n.º 05/DEP, de 22-

04-2004, da Direção-Geral da Saúde, no sentido de ser feita a colheita de produtos biológicos (de 

preferência antes de ser iniciada a antibioterapia) para exame cultural e caracterização molecular de estirpes. 

 

No Programa de Vigilância Epidemiológica da Gripe, referente á época 2012/2013 foi elaborado um 

relatório referente a toda a época gripal. Entretanto, os dados provenientes da vigilância diária da 

mortalidade por todas as causas foram monitorizados ao longo de toda aquela época. 

 

No que diz respeito à VIGILÂNCIA 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.  
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Os programas e projetos em curso nesta área e para ano de 2013 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 (219 pedidos de parecer, um acréscimo de 20% relativamente ao ano anterior). 

Além disso, a equipa de vistoria regional, em representação da Direção-Geral da Saúde, efetuou 8 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: 

 

Durante o 1º semestre de 2013 decorreu o processo de atualização de inscrição nas unidades dos CSP. 

Foram enviadas cartas a todos os utentes que não frequentaram nos últimos 3 anos os serviços de saúde e 

disponibilizada a logística para localmente garantir que todos que manifestassem a intenção de manter a 

sua inscrição ativa, as mesmas fossem assegurados.  

Este facto ajuda a explicar as variações mais acentuadas verificadas estes anos nos indicadores abaixo 

descritos. 

 

 

 

 

 

 



 

Evolução e caraterização dos utentes inscritos

 

QUADRO 29 - INDICADORES DE CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇ

Indicador 2008 

Número de inscritos 4.085.644 

Percentagem de 
utentes sem médico 
de família 

10,0% 

Média de utentes 
inscritos por médico 

1.712 

Percentagem de 
utentes inscritos em 
USF 

24,0% 

 

 

Indicadores de Acessibilidade 

Cerca de 3 em cada 4 utentes inscritos teve um contato com a sua unidade de saúde no ano de 2013,

é um indicador interessante de acessibilidade e da proximidade da medicina familiar aos destinatários da 

sua missão. Também aqui a o efeito dos não frequentadores é notório especialmente nos crescimento da 

taxa de utilização dos utentes sem medico, 

devidas a inscrições inválidas ou desatualizadas.

acessibilidade com uma evolução positiva e coerente com os anos transatos

 

QUADRO 30 – INDICADORES DE ACESSIBILIDADE

 

Taxa de utilização 

Utentes com médico de família 

Utentes sem médico de família 

Percentagem de consultas realizadas pelo 
próprio médico de família 

 

Mantem-se o processo de fidelização do utente ao seu medico de família com 81% das consultas a serem 

realizadas pelo próprio medico de família, ( em 2007  eram apenas 70% )

 

 

Evolução e caraterização dos utentes inscritos 

TERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO INSCRITA 

2009 2010 2011 2012 

 4.098.865 4.061.980 4.057.684 4.011.497 

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

1.703 1.716 1.725 1.722 

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

Cerca de 3 em cada 4 utentes inscritos teve um contato com a sua unidade de saúde no ano de 2013,

é um indicador interessante de acessibilidade e da proximidade da medicina familiar aos destinatários da 

Também aqui a o efeito dos não frequentadores é notório especialmente nos crescimento da 

taxa de utilização dos utentes sem medico, já que neste grupo estavam muitos dos não frequentadores 

devidas a inscrições inválidas ou desatualizadas. Listam-se de seguida um conjunto de indicadores de 

acessibilidade com uma evolução positiva e coerente com os anos transatos 

DE ACESSIBILIDADE (I) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

63,60% 64,80% 66,10% 66,00% 67,30% 68,70%

62,00% 64,20% 66,40% 67,20% 69,40% 69,70%

38,40% 41,50% 47,70% 50,30% 48,10% 48,20%

ercentagem de consultas realizadas pelo 
70,40% 74,10% 74,70% 77,60% 77,40% 79,50%

se o processo de fidelização do utente ao seu medico de família com 81% das consultas a serem 

realizadas pelo próprio medico de família, ( em 2007  eram apenas 70% ) 
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2013 Evolução 

3.811.829 

 

 

5,0% 

  

1.803 

  

61,2% 

  

Cerca de 3 em cada 4 utentes inscritos teve um contato com a sua unidade de saúde no ano de 2013, o que 

é um indicador interessante de acessibilidade e da proximidade da medicina familiar aos destinatários da 

Também aqui a o efeito dos não frequentadores é notório especialmente nos crescimento da 

já que neste grupo estavam muitos dos não frequentadores 

se de seguida um conjunto de indicadores de 

2012 2013 Evolução 

68,70% 73,34% 

  

69,70% 73,43% 

  

48,20% 67,58% 

  

79,50% 80,50% 
  

se o processo de fidelização do utente ao seu medico de família com 81% das consultas a serem 



 

 

QUADRO 31 - INDICADORES DE ACESSIBILIDADE (I

 
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 

 

Os sistemas de informação ainda não conseguem traduzir de forma clara a monitorização dos tempos de 

espera para consulta nos CSP. 

 

 

Consultas no Domicilio  

 

QUADRO 32- DOMICÍLIOS 

 

Domicílios médicos por 1000 inscritos 

Domicílios de enfermagem por 1000 inscritos

 

O número de domicílios e o rácio por utente tem vindo gradualmente a aumentar de forma interessante, 

bem como a celeridade de resposta (60% dos pedidos de domicilio por iniciativa do doente foram 

concretizadas num período de 24 horas)

 

Cuidados Hospitalares: 

Cirurgia 

Os principais indicadores de acessibilidade aos serviços da área hospitalar

mediana do tempo de espera para cirurgia 

aumento de 18% do número de utentes inscritos para cirurgia, quando se comparam os meses homólogos 

de dezembro ( 2013/2012) 

 As especialidades de ortopedia

seguindo-se a ORL e a cirurgia plástica. P

esmagadora maioria dos utentes aguardam cirurgia dentro dos tempos clinicamente aceitáveis.

 

IBILIDADE (II) 

2008 2009 2010 2011 2012

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

57,60% 60,60% 65,40% 68,00% 69,05%

para 
renovação da medicação crónica, 
realizadas até 3 dias úteis após o 

96,50% 96,60% 96,90% 96,80% 97,03%

Percentagem de consultas domiciliárias a 
pedido do utente, realizadas até 24h 60,00% 54,80% 58,50% 57,30% 57,35%

Os sistemas de informação ainda não conseguem traduzir de forma clara a monitorização dos tempos de 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

 15,3 18,2 21,5 23,4 24,7 24,7

Domicílios de enfermagem por 1000 inscritos 67,0 154,5 181,6 189,8 203,6 210,9

número de domicílios e o rácio por utente tem vindo gradualmente a aumentar de forma interessante, 

bem como a celeridade de resposta (60% dos pedidos de domicilio por iniciativa do doente foram 

concretizadas num período de 24 horas) 

principais indicadores de acessibilidade aos serviços da área hospitalar denotam a sustentação 

o tempo de espera para cirurgia em 2,5 meses, valor semelhante ao obtido em 2012

aumento de 18% do número de utentes inscritos para cirurgia, quando se comparam os meses homólogos 

As especialidades de ortopedia, cirurgia geral e oftalmologia representam 

a cirurgia plástica. Pese embora esta dimensão da lista de inscritos para cirurgia, a 

esmagadora maioria dos utentes aguardam cirurgia dentro dos tempos clinicamente aceitáveis.

51 

2012 2013 Evolução 

69,05% 60,91% 

  

97,03% 94,37% 

  

57,35% 59,55% 

  

Os sistemas de informação ainda não conseguem traduzir de forma clara a monitorização dos tempos de 

2012 2013 Evolução 

24,7 26,6 

  

210,9 218,1 

  

número de domicílios e o rácio por utente tem vindo gradualmente a aumentar de forma interessante, 

bem como a celeridade de resposta (60% dos pedidos de domicilio por iniciativa do doente foram 

denotam a sustentação da 

valor semelhante ao obtido em 2012, apesar do 

aumento de 18% do número de utentes inscritos para cirurgia, quando se comparam os meses homólogos 

representam 61% da lista de inscritos 

da lista de inscritos para cirurgia, a 

esmagadora maioria dos utentes aguardam cirurgia dentro dos tempos clinicamente aceitáveis. 
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GRÁFICO 14 - EVOLUÇÃO DA MEDIANA DO TEMPO DE ESPERA (EM MESES) 

 

 

 

QUADRO 33 - TEMPO DE ESPERA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA A 31 DEZEMBRO DE 2013 

SIGIC 
Utentes inscritos para Cirurgia 

Tempo de Espera 
Mediana Média Nº % 

CHAA 3,1 4,3 5.102 7,40% 

CHEDV 2,7 3,5 5.202 7,60% 

CHMA 2,2 2,9 2.567 3,70% 

CHP 2,8 5 10.285 14,90% 

CHPVVC 2,1 2,8 1.195 1,70% 

CHSJ 2,1 2,6 7.790 11,30% 

CHTMAD 2,6 3,8 3.973 5,80% 

CHTS 2,1 4 3.877 5,60% 

CHVNGE 1,9 3,1 4.391 6,40% 

HBarcelos 3,6 4 1.628 2,40% 

HBraga 2,7 4,5 8.591 12,50% 

HPrelada 2,1 4 2.408 3,50% 

IPOP 1,6 4,7 1.940 2,80% 

ULSAM 2,4 2,8 2.999 4,40% 

ULSM 3,1 3,5 4.926 7,20% 

ULSN 2,5 3,1 1.927 2,80% 

Total 2,5 3,8 68.801 100% 
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GRÁFICO 15 E GRÁFICO 

 

Inscritos para cirurgia por especialidade 

 

 

CONSULTA A TEMPO E HORAS (CTH) 

 O Sistema Integrado de referenciação

Hospitalar, vulgo Consulta a Tempo e Horas (CTH)

primários, aos hospitais SNS, e 

de cooperação em vigor com a ARS Norte.

 

QUADRO 34 - PEDIDOS DE PRIMEIRAS CONSULTAS HOSPITALAR

 
Pedidos 

concluídos

Hospitais SNS 638.381

Entidades não SNS 72.678

Total 711.059

Fonte: ADW-CTH 

 
 

MONITORIZAÇÃO MENSAL DOS TEMPOS DE ESPERA NOS HOSPITAIS DA REGIÃO 

 Acesso à 1ª consulta hospitalar medido pela lista de espera

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 hos

10
20
49
100
128
142
577
1.125
1.206
1.212
1.221
1.531

2.931
3.377
3.596
4.100

5.318
10.633

Cirurgia Maxilo Facial
Nefrologia

Cirurgia Cabeça e Pescoço
Cirurgia Digestivos

Cirurgia Mama
Obstetrícia

Cirurgia Cardiotóracica
Outros

Neurocirurgia
Cirurgia Pediátrica

Dermatologia
Estomatologia

Cirurgia Vascular
Urologia

Ginecologia
Cirurgia Plástica

Otorrinolaringologia
Oftalmologia

Cirurgia Geral
Ortopedia

Inscritos para cirurgia

GRÁFICO 16 - SIGIC – INSCRITOS PARA CIRURGIA E TMRG POR ESPECIALIDADE

Respostas dentro do tempo máximo de resposta garantido por 
especialidade 

CONSULTA A TEMPO E HORAS (CTH) - 1ª CONSULTA HOSPITALAR 

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 

desde Abril de 2011, também aos hospitais das misericórdia

de cooperação em vigor com a ARS Norte. 

CONSULTAS HOSPITALARES, ENVIADOS VIA CTH, RECEBIDOS E CONCLUÍDOS EM 

 

Pedidos 
concluídos 

Consultas 
realizadas 

Pedidos 
recusados 

638.381 413.631 56.420 158.332

72.678 63.495 5.381 

711.059 477.126 61.801 160.004

MONITORIZAÇÃO MENSAL DOS TEMPOS DE ESPERA NOS HOSPITAIS DA REGIÃO NORTE

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 

10.633
12.441

19.084

Inscritos para cirurgia
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POR ESPECIALIDADE 

Respostas dentro do tempo máximo de resposta garantido por 

e de gestão do Acesso à Primeira Consulta de Especialidade 

está generalizado a todas as unidades de cuidados saúde 

desde Abril de 2011, também aos hospitais das misericórdias com Acordos 

CONCLUÍDOS EM 2013 

Faltas 
Pedidos 

cancelados 

158.332 10.045 

1.672 2.130 

160.004 12.175 

NORTE 

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 

pital avaliar o tempo de espera que é diretamente 
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imputável à sua organização. Numa estratégia de benchmarking que visa melhorar os tempos de espera, 

esta informação é partilhada com todos os hospitais. 

Em dezembro de 2013 havido registo de 257.932 pedidos de primeiras consultas (mais 9% que no mês 

homologo de 2012), com 75% deles ainda dentro do templo clinicamente aceitável, á semelhança do que 

acontecia no ano anterior. Ou seja, pese embora o maior afluxo, os tempos não ficaram penalizados. 

A avaliação pela mediana do tempo de espera vai no mesmo sentido (estável em relação a 2012). 

 

Situação da lista de espera para a primeira consulta hospitalar na região norte a 31 dezembro de 2013 
 

QUADRO 35 - CUMPRIMENTO DOS TEMPOS MÁXIMOS DE RESPOSTA GARANTIDA (TMRG) 

Situação LE 
 a 31/12/2013 

Dentro do TMRG Fora do TMRG Nº de inscritos Média TE (dias) 
Mediana TE 

(dias) 

Total 194.257 75,3% 63.673 24,7% 257.932 124,8 72,0 

Fonte: Informação extraída do Sonho dos hospitais e trabalhada pelo DEP/ARSN 
 

 
GRÁFICO 17 - EVOLUÇÃO DA MEDIANA DO TEMPO DE ESPERA (DIAS) 

 
 

 

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. 
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GRÁFICO 18 - CUMPRIMENTO DOS TEMPOS MÁXIMOS DE RESPOS

 

Fonte: Informação extraída do Sonho dos hospitais e trabalhada pelo DEP/ARSN
 
 

Urgência 

Relativamente ao movimento das urgências hospitalares nas instituições do SNS ocorreram 2.

episódios de urgência no ano de 201

nos anos de 2010 e 2011. 

 
GRÁFICO 19 - URGÊNCIA HOSPITALAR (JAN A DEZ 201

 

Três em cada quatro utentes que recorreram a um serviço de urgência permaneceram menos de 4 horas até

terem a sua situação resolvida.  
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OS MÁXIMOS DE RESPOSTA GARANTIDA (TMRG) POR ESPECIALIDADE

Informação extraída do Sonho dos hospitais e trabalhada pelo DEP/ARSN 

Relativamente ao movimento das urgências hospitalares nas instituições do SNS ocorreram 2.

episódios de urgência no ano de 2013, mais 4,1% que no ano transato, e ligeiramente inferior ao registado 

(JAN A DEZ 2012/2013) 

Três em cada quatro utentes que recorreram a um serviço de urgência permaneceram menos de 4 horas até
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POR ESPECIALIDADE 

 

Relativamente ao movimento das urgências hospitalares nas instituições do SNS ocorreram 2.124.871 

ligeiramente inferior ao registado 

 
Três em cada quatro utentes que recorreram a um serviço de urgência permaneceram menos de 4 horas até 
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QUADRO 36 - TEMPO DE PERMANÊNCIA (TP) NA URGÊNCIA (DEZEMBRO 2013) 

VARIAÇÃO PERCENTUAL DOS UTENTES QUE A AGUARDAM ATÉ 4 HORAS NO S.U. 

 

 
TP <= 4 horas 

 

    

 
2012 2013 

 

 
Dezembro Dezembro Var 

C.H. Alto Ave 76,9% 74,8% -2,7% 

C.H. Entre Douro e Vouga 80,1% 73,7% -8,0% 

C.H. Medio Ave 79,8% 77,3% -3,2% 

C.H. Porto 72,0% 71,9% -0,2% 

C.H. Povoa de Varzim - Vila  do Conde 86,8% 79,0% -8,9% 

C.H. São João 70,9% 72,5% 2,3% 

C.H. Tâmega e Sousa 76,5% 70,7% -7,6% 

C.H. Trás-os-Montes e Alto Douro 81,3% 77,0% -5,4% 

C.H. Vila Nova de Gaia / Espinho 81,6% 78,4% -3,9% 

Hospital de Barcelos 84,0% 75,4% -10,3% 

Hospital de Braga 79,0% 75,9% -3,9% 

U.L.S. Alto Minho 83,4% 79,0% -5,2% 

U.L.S. Matosinhos 75,8% 76,7% 1,2% 

U.L.S. Nordeste 86,3% 87,5% 1,4% 

 
78,7% 75,9% -3,6% 

                    
    Fonte: Informação extraída do Sonho dos hospitais e trabalhada pelo DEP/ARSN 

 

 

7.  Melhorar a eficiência económica e operacional   

Na continuidade da reorganização dos processos internos da ARS Norte que tem vindo a ser desenvolvida 

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 

centralização de algumas funções 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 acesso à informação é 

partilhado/distribuído pelos ACeS, viabilizando deste modo uma melhor racionalização de recursos e meios. 
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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 centro de dados (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 2013ª atividade com mais impacto na Área Funcional de Sistemas de Informação foi a consolidação de 

servidores SINUS, SAM e SAPE no centro de dados da ARS Norte. Em termos de infraestruturas foram 

revistos os sistemas de armazenamento de dados, com a implementação de um storage adicional, e a 

criação de condições de virtualização de servidores permitindo assim ter espaço em disco e capacidade de 

virtualizar os servidores das 92 base de dados SINUS existentes nos centros de saúde. 

Esta centralização permite melhorar a qualidade dos serviços prestados, nomeadamente num aumento da 

disponibilidade dos sistemas e na diminuição dos riscos de perda de informação, pois as condições físicas 

do datacenter são menos sujeitas a falhas técnicas por contrapartida das condições existentes nas 92 salas 

dos centros de saúde onde residiam os servidores antigos. Em termos de riscos de perda de informação, as 

melhorias são significativas porque a concentração permite tirar proveito do sistema centralizado de 

salvaguarda dos dados (mecanismo de backup da informação mais sofisticado).  

A ARS do Norte é uma empresa complexa, empregando de forma direta cerca de 9.000 funcionários, 

possuindo cerca 500 edifícios onde se prestam cuidados de saúde, pelo que a preocupação com a eficiência 

económica e operacional tem que ser um desiderato da organização. 

Relativamente á valorização das instalações e equipamentos sob a égide da ARS, foram executadas um 

conjunto de intervenções em 2013, que abaixo se listam: 

 

a) U. S. Aver-o-Mar – Conclusão da obra de construção. 

b) ES Caldas da Saúde (Areias) - Conclusão da obra de construção de acordo com o  contrato-programa celebrado com 

CM Santo Tirso. 

c) ES S. Martinho do Campo – Estava prevista o término da obra de construção ao abrigo do contrato-programa 

celebrado com CM Santo Tirso mas não foi concluída. 

d) ES Argoncilhe - Foi iniciada a construção ao abrigo do contrato-programa celebrado com CM Santa Maria da Feira. 

e) US Couto Cucujães – Remodelação e conservação das instalações. 

f) US Pinheiro da Bemposta – Remodelação e conservação das instalações. 

g) CS Moimenta da Beira – Arranjos exteriores.  

h) CS Lamego – Adaptação de espaço para colocação de aparelho de RX. 

i) ES Vila das Aves – Adaptação das instalações. 

j) CS Negrelos – Adaptação das instalações. 

k) CS Santo Tirso – Substituição de telas. 

l) ES Azevedo Campanhã – Requalificação das instalações. 

m) CS Amarante – Impermeabilização da cobertura.  

n) ES Figueiró – Adaptação  

o) CS Lousada – Impermeabilização da cobertura. 

p) CS Paços de Ferreira – Impermeabilização da cobertura e adaptação.  

q) USF S. Martinho – Ampliação das instalações. 
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r) CS Vale de Cambra – Impermeabilização da cobertura.  

s) CS Maia - Adaptação 

t) USF Serpa Pinto – Adaptação e conservação. 

u) USF S. João do Porto – Conservação. 

v) USF Das Ondas – Substituição da cobertura.  

w) CS Montalegre – Conservação. 

x) CS Oliveira do Douro – Conservação. 

y) ES Salto - Obras de conservação 

z) USF Camélias - Obras de conservação 

aa) USF Nova Salus - Obras de conservação 

bb) USF Canaviais - Obras de conservação 

cc) UCC Sol Invictos – Obras de adaptação 

dd) ES Urgeses – Substituição de Chiller 

ee) ES Silvares/Regadas – Substituição de Chiller 

 

Foram realizados investimentos com obras de remodelação e conservação para a instalação de novas 

Unidades de Saúde Familiares:  

a) Felgueiras Saúde 

b) Prelada 

 

 Algumas Unidades de Saúde, e outras, foram dotadas de climatização: 

a) ES Macieira de Rates 

b) USF Prelada 

c) USF Lígios 

d) USF Nova Via 

e) ES Vila de S. Roque 

 

Já relativamente aos projetos dependentes do orçamento de investimento, a realização foi fortemente 

penalizada pela não obtenção de resposta atempada da ACSS, da correspondente autorização da despesa 

por parte da tutela, iniciando-se apenas a conclusão da obra do CS Braga III. 

No contexto do Plano Estratégico do Baixo Carbono do Ministério da Saúde, participou-se na avaliação dos 

consumos de energia dos hospitais públicos e no levantamento e agregação de consumos elétricos nas 

unidades de saúde dos ACES com vista á aquisição centralizada de energia elétrica. 

Acompanhou-se a elaboração do caderno de encargos do concurso de eficiência energética para o Hospital 

do Vale do Sousa, projeto piloto da região norte. 

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 
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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 

existência 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. 

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 2013, 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 320 reuniões de 

contratualização realizadas. 

 

QUADRO 37 - REUNIÕES DE CONTRATUALIZAÇÃO INTERNA 2012 - (REALIZADAS COM A COLABORAÇÃO DO DC) 

ACES USF contratualizadas UCSP contratualizadas 

ACES Alto Ave - Guimarães, Vizela e Terras de Basto 18 4 

ACES Alto Trás-os-Montes - Alto Tâmega e Barroso 1 9 

ACES Entre Douro e Vouga II - Aveiro Norte 6 4 

ACES Tâmega I - Baixo Tâmega 4 10 

ACES Cávado III - Barcelos e Esposende 9 6 

ACES Cávado I - Braga 8 5 
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ACES USF contratualizadas UCSP contratualizadas 

ACES Douro II - Douro Sul 2 7 

ACES Grande Porto VIII - Espinho e Gaia 12 8 

ACES Ave - Famalicão 7 1 

ACES Entre Douro e Vouga I - Feira e Arouca 9 6 

ACES Grande Porto VII - Gaia 7 4 

ACES Cávado II - Gerês e Cabreira 6 5 

ACES Grande Porto II - Gondomar 13 0 

ACES Grande Porto III - Maia e Valongo 15 1 

ACES Douro I - Marão e Douro Norte 3 7 

ACES Grande Porto V - Porto Ocidental 9 5 

ACES Grande Porto VI - Porto Oriental 5 5 

ACES Grande Porto IV - Póvoa do Varzim e Vila do Conde 14 0 

ACES Grande Porto I - Santo Tirso e Trofa 9 0 

ACES Tâmega III - Vale do Sousa Norte 7 0 

ACES Tâmega II - Vale do Sousa Sul 10 5 

ULS Alto Minho 11 13 

ULS Matosinhos 10 3 

ULS Nordeste 0 17 

Sub-Total 195 125 

Total 320 

 

 

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. 

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 38 - USF MODELOS A E B - ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS INSTITUCIONAIS 

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS INSTITUCIONAIS 2012 

 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 € 
 

 

     QUADRO 39 - USF MODELO B - ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS INSTITUCIONAIS 

ATRIBUIÇÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS 2012 

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% 
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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 2013, 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 Março de 2009, por um período de 3 

anos. Essa atividade desenvolve-se, nomeadamente, no âmbito da preparação da metodologia de 

contratualização interna e externa a nível nacional para cada ano civil, acompanhamento dos resultados da 

contratualização nas várias regiões de saúde; 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; análise e avaliação do modelo B, incluindo os aspetos de impacto financeiro e ganhos 

de saúde e eficiência. 

 

 

9. Racionalizar o uso do medicamento e MCDT  

No conjunto de medidas executadas nesta área, salienta-se o cumprimento do estipulado no Despacho nº 

12950/2011, de 28 de Setembro, que veio transpor para o nosso quadro legislativo, algumas das referencias 

constantes no memorando de entendimento, assinado entre o Governo Português e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e União Europeia (UE), onde se apela à qualidade e a 

racionalização da prescrição, designadamente a obrigatoriedade da prescrição eletrónica de medicamentos 

e meios 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-se no envio a todos os Presidentes dos Conselhos 

Clínicos e da Saúde dos ACES 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 Saúde. 



 

A informação recebida nos ACES, 

pudesse conhecer melhor o seu perfil de prescrição e compará

este esforço (envio de 288 relatórios 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 enviados pela ARS 

 

QUADRO 40 - VARIAÇÃO ANUAL NOS ENCARGOS COM MEDICAME

Ano Embalagens  
(Nº) 

Taxa de 
crescimento  

Valor a PVP

2012 50.427.408 - 646.714.774,09

2013 53.265.068 5,63% 641.335.113,81

Fonte: SIARS  
 

O encargo para o SNS com medicamentos diminui em 2013, sem que isso signifique redução do numero de 

embalagens dispensadas em farmacia de oficina, já que, pelo contrario, se verificou um crescimento de 

5,6%. O efeito da diminuição do custo medio unitário d

que o encargo suportado pelo utente sofreu uma alteração mínima (+0,1%).

 

QUADRO 41 - INDICADORES DE EFICIÊNCIA

 

2007

Custo médio (SNS) de MCDT 
faturados por utilizador  

50,9

Custo médio (PVP) de 
medicamentos faturados por 
utilizador  

143,9

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

médio de medicamentos faturados por utilizador. Em média

no ano de 2013 nos CSP gastou menos 10€ com 

mais 2€ no mesmo periodo de referência.

O peso relativo da faturação com medicamentos genéricos aumentou, representando um quarto da despesa 

global com medicamentos. 

Já em relação ao número de embalagens a representatividade dos medicamentos genéricos é já de 40%

 

 

 

nos ACES, 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 pare

este esforço (envio de 288 relatórios 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 

nviados pela ARS passaram também a incluir a informação relativa aos MCDT.

NCARGOS COM MEDICAMENTOS NA ARS NORTE 

Valor a PVP  
(€) 

Taxa de 
crescimento  

Encargos SNS 
(€) 

Taxa de 
crescimento

646.714.774,09 - 412.843.504,15 - 

641.335.113,81 -0,83% 407.180.212,88 -1,37%

    

O encargo para o SNS com medicamentos diminui em 2013, sem que isso signifique redução do numero de 

embalagens dispensadas em farmacia de oficina, já que, pelo contrario, se verificou um crescimento de 

5,6%. O efeito da diminuição do custo medio unitário dos medicamentos é o principal fator explicativo, já 

que o encargo suportado pelo utente sofreu uma alteração mínima (+0,1%). 

ÊNCIA NO CONSUMO DE MEDICAMENTOS  

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

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 medicamentos faturados por utilizador. Em média, cada utente que teve pelo menos uma consulta 

s CSP gastou menos 10€ com medicamentos em relação a 2012

o periodo de referência. 

ação com medicamentos genéricos aumentou, representando um quarto da despesa 

Já em relação ao número de embalagens a representatividade dos medicamentos genéricos é já de 40%
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era depois divulgada internamente a cada médico, para que cada um 

lo com os seus pares (peers review). Para 

este esforço (envio de 288 relatórios 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 

passaram também a incluir a informação relativa aos MCDT. 

Taxa de 
crescimento  

Encargos 
Utentes 

(€) 

Taxa de 
crescimento  

233.871.270 - 

1,37% 234.154.901 0,12% 

  

O encargo para o SNS com medicamentos diminui em 2013, sem que isso signifique redução do numero de 

embalagens dispensadas em farmacia de oficina, já que, pelo contrario, se verificou um crescimento de 

os medicamentos é o principal fator explicativo, já 

2012 2013 Evolução 

47,7 49,7 

  

145,1 136,6 

  

22,93% 25,46% 

  

notório decréscimo verificado no custo 

utente que teve pelo menos uma consulta 

medicamentos em relação a 2012. Já com os MCDT gastou 

ação com medicamentos genéricos aumentou, representando um quarto da despesa 

Já em relação ao número de embalagens a representatividade dos medicamentos genéricos é já de 40% 
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QUADRO 42 – EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

Nº Embalagens Genéricos Nº Total Embalagens % Genéricos 

2010 13.474.840 50.265.128 26,81% 

2011 15.545.597 49.621.347 31,33% 

2012 18.261.234 50.413.631 36,22% 

2013 21.277.875 53.247.464 39,96% 

Fonte: SIARS 

 

GRÁFICO 20 - EVOLUÇÃO DA TAXA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

 

Relativamente à monitorização da prescrição no ambulatório hospitalar a Circular nº12/2012 de 20/04/2012 

da ACSS, veio operacionalizar as determinações dispostas no Despacho nº 17069/2011 do Senhor Secretário 

de Estado, sobre esta necessidade de acompanhamento da prescrição de medicamentos e MCDT. No 

cumprimento desta disposição a ARSN procedeu ao envio trimestral a cada hospital, de informação de 

retorno do perfil de prescrição de cada médico dessa instituição em regime de ambulatório hospitalar. 

Desse perfil de prescrição constava informação sobre: (a) número de receitas em formato eletrónico/manual; 

(b) quantidade de embalagens de medicamentos genéricos/marca; (c) valores comparticipados; (d) 

medicamentos faturados por grupo farmacoterapêutico e (f) medicamentos mais prescritos em volume e 

valor comparticipado”. 

Adicionalmente, a ARSN envia 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 relatórios 

produzidos e enviados centralmente (ACSS). A ARSN disponibilizou um endereço de e-mail 

(mppprivados@arsnorte.min-saude.pt) para esclarecimento de dúvidas 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  

 

Ffoi 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: 

● Logística: 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: 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; 

● Gestão Financeira: Implementação da ferramenta de faturação centralizada no Datacenter. 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.  

● Recursos Humanos: Consolidação e otimização da solução de processamento de salários e respetiva 

infraestrutura tecnológica centralizada no Datacenter (módulo do ERP/PHC).  

● Infraestruras tecnológicas dos sistemas de informação: Conclusão do  processo de consolidação e 

virtualização dos servidores que suportam o SINUS/SAM/SAPE e que estão dispersos pela Região, 

processo este que permite uma melhor racionalização dos recursos e a redução de custos em 

contratos de manutenção de servidores.  

Ao nível das unidades prestadoras de cuidados de saúde, as ações mais relevantes da Área Funcional 

de Sistemas de Informação, para além do suporte aos utilizadores e gestão do parque de 

microinformática disponibilizado em cada local, focaram-se nos seguintes pontos: 

o Promoção da PDS: No âmbito da divulgação/monitorização da PDS temos vindo a 

identificar constrangimentos em algumas das funcionalidades fundamentais para a 

prestação de cuidados de saúde nos ACeS como é o caso da possibilidade de consultar os 

resultados de MCDts realizados em hospitais do SNS. A resolução destas situações implica 

envolvimento dos SPMS; 

o Portal de Utente na Região Norte: No âmbito da divulgação do Portal de Utente e dos 

principais serviços disponibilizados por este portal, como é o caso da marcação eletrónica 
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de consultas, sentimos que se melhorássemos os indicadores disponibilizados pelos SPMS, 

conseguiríamos maior eficiência/eficácia no processo de divulgação e monitorização (em 

curso); 

o Rastreio Teledermatológico: Implementação do “rastreio teledermatológico” nos cuidados 

primários do distrito de Bragança com a colaboração do Serviço de Dermatologia do Centro 

Hospitalar do Porto, baseado na utilização da aplicação informática de suporte ao programa 

Consulta a Tempo e Horas (CTH), permitindo desta forma dar corpo ao plano regional de 

desenvolvimento da telemedicina em geral e das teleconsultas em particular; 

 

11. Valorizar o capital humano da organização  

 

Em 2013, as diferentes ações de formação tiveram mais de quatro mil participações, abrangendo 

potencialmente 46% dos profissionais da ARS Norte, com a distribuição por grupo profissional expressa no 

quadro abaixo: 

 

QUADRO 43 - PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE FORMAÇÃO INTERNA - 2013 

Carreira/ Categoria Nº participações 

Assistentes Técnicos 382 
Assistentes operacionais 129 

Médicos  1.714 

Enfermeiros  1.059 

Técnicos Superiores 386 

Técnicos Superiores de Saúde 167 
Técnicos Diagnóstico e Terapeutica 179 

Outro Pessoal 7 

Total 4.023 

 

Este é um bom contributo 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, 173 ações de formação, das quais 65 (38%) foram 

financiadas ao abrigo do POPH, versando vários temas, sendo que 60% das ações reportavam-se a áreas 

consideradas prioritárias, designadamente: "Desenvolvimento organizacional dos CSP", "Gestão de 

programas prioritários do PNS" e "Cuidados Continuados Integrados". 

 

12. Adequar a oferta e melhorar a eficiência e qualidade dos serviços hospitalares  

O processo de contratualização com as Instituições Hospitalares e ULS do SNS da região norte em 2013 

iniciou-se, à semelhança do ano anterior, com o desenvolvimento da negociação dos Contrato Programa 

(CP) sob o enquadramento metodólogo publicado pelo DPS/ACSS e que fixou as regras para a definição de 

preços e fixação de objetivos. Este CP ficou marcado pelo reforço do peso das medidas de qualidade e 
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acesso, evolução das modalidades de pagamento em função do cidadão e responsabilização das entidades 

hospitalares pelos encargos gerados. 

Num quadro de contenção das disponibilidades financeiras, foi igualmente acrescida a exigência da função 

de gestão de modo a, sem perda de qualidade e salvaguardando os históricos níveis de acesso e eficiência, 

continuar a responder às necessidades dos cidadãos ao nível da prestação de cuidados. 

Para a contratualização com os Hospitais/Centros Hospitalares, a repartição dos 5% do Contrato Programa 

afetos a incentivos, observou a seguinte distribuição: 60% objetivos institucionais comuns e 40% objetivos 

institucionais de cada região. 

Para o processo de preparação e seleção dos indicadores regionais, foi promovida uma discussão interna, 

chamando à partição diversas área funcionais internas, de que resultaram os seguintes indicadores. 

QUADRO 44 – SERVIÇOS HOSPITALARES: INDICADORES SELECCIONADOS PARA MONITORIZAR OS OBJECTIVOS REGIONAIS 

 Objetivos Regionais Norte 
40% 

Ponderação 
Objetivos regionais 

1 Via Verde AVC - % de casos com diagnóstico principal de AVC Isquémico (%) 5 

2 Rácio consultas médicas/urgências (%) 5 

3 Taxa de referenciação pra a RNCCI (%) 5 

4 Redução do número de consultas subsequentes de Hipocoagulação (%) 5 

5 Redução do tempo de espera para triagem média da consulta externa 5 

6 Garantir o início do tratamento da Retinopatia Diabética em 30 dias (%) 5 

7 Implementação das equipas inter-hospitalares de cuidados paliativos  5 

8 Taxa de Infeção Nosocomial 5 

 

Da negociação derivaram, de forma agregada, as seguintes quantidades contratualizadas por áreas de 

produção, de que resultaram as subsequentes taxas de execução: 

 

QUADRO 45 - PRODUÇÃO HOSPITALAR 

PRODUÇÃO HOSPITALAR 
Realizado 2013 Contratualizado 2013 

Taxa de Execução 
ARS NORTE ARS NORTE 

GDH Internamento       

GDH Internamento Médico        170.958                        171.230    99,8% 

GDH Internamento Cirúrgico          75.346                          74.907    100,6% 

GDH Internamento Cirúrgico Urgente          32.452                          32.015    101,4% 

GDH Ambulatório Médico          98.127                          94.465    103,9% 

GDH Ambulatório Cirúrgico          99.497                        103.302    96,3% 

Total consultas     4.020.630                     3.927.138    102,4% 

Primeiras consultas     1.182.669                     1.153.717    102,5% 

Urgências (s/Internamento)     1.690.841                     1.645.950    102,7% 

Hospital de dia        407.224                        366.346    111,2% 

Nota: Só estão incluídos os atos praticados a utentes SNS, objeto do contrato programa 
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Como se constata da análise dos valores observados, a maioria das linhas de atividade atingiram taxas de 

execução superiores a 100%. A menor taxa de execução verificou-se nos GDH cirúrgicos de ambulatório 

que, ainda assim, atingiu os 96,3%.  

No que respeita à avaliação do grau de cumprimento dos objetivos de qualidade e eficiência (nacionais e 

regionais), foi mantida a utilização de uma metodologia nacional comum, que permite obter uma aferição 

da performance global das instituições por via do cálculo de um Índice de Desempenho Global (IDG). O 

desempenho das instituições da região apresenta-se de seguida: 

 

QUADRO 46 - ÍNDICES DE DESEMPENHO GLOBAL 

Instituições  
Índice de Desempenho Global (IDG) 

2013 
Grau de Cumprimento 

Objetivos Regionais 

Centro Hospitalar São João 84,2 97,8 

Centro Hospitalar Alto Ave 80,8 78,0 

Centro Hospitalar Médio ave 58,8 41,3 

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga 86,5 91,5 

Centro Hospitalar do Porto 78,0 91,8 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde 75,2 61,8 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 71,8 62,8 

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro 71,9 76,0 

Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho 84,4 81,0 

Hospital de Barcelos 77,7 67,0 

Instituto Português de Oncologia - Porto 101,2 10,5 

Unidade Local de saúde de Matosinhos 87,7 73,3 

Unidade de Saúde Alto Minho 96,9 85,3 

Unidade Local de Saúde Nordeste 93,7 81,8 

Hospital Magalhães Lemos 96,7 80,0 

 

Importa realçar a evolução verificada em algumas linhas de produção: 

 
QUADRO 47 - LINHAS DE PRODUÇÃO – HOSPITAIS DA REGIÃO NORTE 

Instituições 

2013 Variação 2013-2012 

Primeiras 
consultas 

Total de 
consultas 
médicas 

% 
Primeiras 
consultas 

/Total 
consultas 

Primeiras 
consultas 

Total de 
consultas 
médicas 

% Primeiras 
consultas 

/Total 
consultas (dif. 

Pontos 
percentuais) 

Centro Hospitalar de São João, EPE        179.221           696.464    25,7% -6,11% 2,56% +0,9 p.p. 

Centro Hospitalar do Alvo Ave, EPE          69.725           248.768    28,0% 5,19% -2,08% -0,9 p.p. 

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE          50.087           171.585    29,2% -7,39% 0,07% +2,0 p.p. 

Centro Hospitalar do Porto, EPE        163.266           633.833    25,8% -4,43% 2,13% +0,6 p.p. 

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga        114.903           308.915    37,2% 1,75% -0,41% -0,5 p.p. 

Centro Hospital Póvoa de Varzim/Vila do Conde          27.998             75.883    36,9% -5,55% 5,37% +0,1 p.p. 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE          96.434           272.853    35,3% -4,10% 1,95% +0,7 p.p. 

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE          86.301           298.140    28,9% -7,34% 5,91% +0,4 p.p. 

Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE        138.508           465.979    29,7% -5,59% 4,68% +0,4 p.p. 

Hospital Santa Maria Maior, EPE          17.352             59.502    29,2% 10,59% -11,72% +0,4 p.p. 

Instituto Português de oncologia do Porto, EPE          79.923           267.568    29,9% -2,46% -1,47% +1,1 p.p. 



68 
 

Instituições 

2013 Variação 2013-2012 

Primeiras 
consultas 

Total de 
consultas 
médicas 

% 
Primeiras 
consultas 

/Total 
consultas 

Primeiras 
consultas 

Total de 
consultas 
médicas 

% Primeiras 
consultas 

/Total 
consultas (dif. 

Pontos 
percentuais) 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE          70.081           242.825    28,9% -0,43% 6,47% -1,7 p.p. 

Unidade Local de Saúde de Alto Minho          74.463           220.294    33,8% -10,59% 2,89% +2,4 p.p. 

Unidade Local de saúde do Nordeste, EPE          40.695           111.879    36,4% -14,24% 10,03% +1,3 p.p. 

Hospital de Braga, PPP        123.406           382.124    32,3% 0,16% 6,19% -2,1 p.p. 

Hospital da Prelada           29.679             84.023    35,3% -21,76% 9,68% +3,5 p.p. 

Total     1.362.042        4.540.635    30,0% -3,91% 2,71% +0,43 p.p. 

 

GRÁFICO 21 - TAXA DE PRIMEIRAS CONSULTAS 

 

Não obstante o ligeiro decréscimo do número de primeiras consultas face a 2012 (-3,9%), vê-se melhorado 

o rácio da acessibilidade expresso pela relação primeiras /consultas totais, que atingiu em 2013 o valor de 

30%. 

Simultaneamente alcançou-se uma diminuição em 4,4% do número de episódios de urgência fruto dos 

trabalhos de otimização das escalas dos serviços de urgência à procura e dos programas de gestão de 

sobre-utilizadores em parceria com os cuidados de saúde primários. 

GRÁFICO 22 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EPISÓDIOS DE URGÊNCIA 
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Resulta daqui o crescimento da prestação dos cuidados assistenciais programados, com um crescimento do 

rácio Consultas/Urgências, a situar-se nos 2,3. 

GRÁFICO 23 - RÁCIO Nº CONSULTAS VERSUS EPISÓDIOS DE URGÊNCIA 

 

Relativamente à taxa de cirurgias de ambulatório em contexto de procedimentos ambulatorizáveis, 

manteve-se o crescimento sustentado, agora com progressão mais lenta. Apenas 4 instituições hospitalares 

públicas da região norte apresentaram taxas inferiores a 70%, de que resultou um desempenho médio 

regional de 75,1%  

GRÁFICO 24 – TAXA DE CIRURGIAS REALIZADAS EM AMBULATÓRIO NO TOTAL DE CIRURGIAS PROGRAMADAS (GDH)  

- PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIZÁVEIS (%) - ANO 2013 

 

GRÁFICO 25 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE CIRURGIAS REALIZADAS EM AMBULATÓRIO NO TOTAL DE CIRURGIAS PROGRAMADAS (GDH) 

PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIZÁVEIS (%) 
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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). 

  

A ARS Norte promoveu a realização de 3 conferências sobre temas relevantes da saude, abertas á sociedade 

civil promovendo a participação do cidadão 

 

14. Promover a participação do cidadão e a responsabilidade social 

I. 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. 

II. 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. 

III. O ano 2013 foi o sexto 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 e presencial. 

 

QUADRO 48 - TIPOLOGIA DOS PROCESSOS ABERTOS EM 2013 

Tipologia Número Percentagem 

Reclamações 782 58,18% 

Pedidos de informação 286 21,28% 

Elogios 8 0,60% 

Sugestões 3 0,22% 

Outros 135 10,04% 

Por classificar 127 9,45% 

Total 1341 100,00% 

Fonte Sistema SIM-Cidadão 
 
A média do tempo de resposta às reclamações em 2013 foi de 43 dias no conjunto das instituições de saúde 

da região norte. 
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QUADRO 49 - CAUSAIS MAIS VISADAS NAS RECLAMAÇÕES – ACES 

Causas Número Percentagem 

Recusa de consulta 538 10,19 

Dificuldade de marcação de consulta 395 7,48 

Tempo de espera para atendimento 344 6,51 

Falta de cortesia 207 3,92 

Dificuldade / recusa na emissão de credenciais 193 3,65 

Desrespeito no trato interpessoal 162 3,07 

Falta de pessoal médico 145 2,75 

Taxas Moderadoras 145 2,75 

Tempo de espera para consultas de clínica geral 140 2,65 

Falta de Informação aos utentes 138 2,61 

Falta de informação adequada em tempo útil 127 2,40 

Perfil desadequado 127 2,40 

Outras  2621 49,62 

Totais  5282 100,00 
Fonte Sistema SIM-Cidadão (plataforma Discoverer Plus), relativamente às exposições registadas no SGSR no período em referência. 
 
 
QUADRO 50 - CAUSAS MAIS VISADAS NAS RECLAMAÇÕES – CENTROS HOSPITALARES, HOSPITAIS, IPO E ULS 

Causas Número Percentagem 

Tempo de espera no serviço de urgência 1774 18,00 

Taxas Moderadoras 615 6,24 

Tempo de espera para atendimento 572 5,80 

Falta de cortesia 421 4,27 

Perfil desadequado 407 4,13 

Má prática 382 3,88 

Tempo de espera para tratamento médico 290 2,94 

Livre escolha (Direito de opção) 256 2,60 

Regras inadequadas/inaplicáveis 251 2,55 

Falta de Qualidade na Assistência 249 2,53 

Falta de informação adequada em tempo útil 242 2,46 

Sistema de acompanhantes e visitas 221 2,24 

Outras  4175 42,36 

TOTAIS  9855 100,00 

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. 

 

  



72 
 

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. 

Estão registadas na ARS do Norte 523 entidades com convenção com o SNS, e ainda, cerca de 1.600 postos 

de colheitas das Entidades de Análises Clínicas, sendo: 

QUADRO 51 – ENTIDADES CONVENCIONADAS COM A ARS DO NORTE POR ÁREA DE SAÚDE 

 

ÁREA DE SAÚDE 
NÚMERO DE ENTIDADES 

CONVENCIONADAS 

Análises Clínicas  90 

Anatomia Patológica 13 

Medicina Física e de Reabilitação  119 

Diálise 35 

Otorrinolaringologia  5 

Imunoalergologia / Pneumologia  10 

Electroencefalografia  13 

Neurofisiologia ONVENCIONADA 0 

Radioterapia 0 

Radiodiagnóstico 118 

Oxigénioterapia  3 

Gastrenterologia 40 

Cardiologia  75 

Medicina Nuclear  2 

 

 

Durante o ano de 2013 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, sendo 

validados os códigos de Local de Prescrição relativamente às IPSS e Empresas com Acordo para o 

fornecimento de impressos do SNS. 

Continuou a implementação da obrigatoriedade das prescrições de medicamentos e meios complementares 

de diagnóstico e terapêutica se processarem eletronicamente, através da publicação da Portaria n.º 

198/2011, de 18 de maio, do Despacho n.º 9186/2011, de 21 de julho, e do Despacho n.º 10430/2011, de 18 

de agosto. 
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Prosseguiu a gestão das convenções para a áreas das dependências (CRICAD), celebradas com as 

Comunidades Terapêuticas, sendo que, atualmente estão a ser tratadas matérias e procedimentos relativas a 

cerca de 35 Comunidades terapêuticas, para o tratamento de emissão de termos de responsabilidade, 

remissão de termos e todos os procedimentos inerentes a estes processos, para o internamento dos 

Doentes.   

No âmbito do SIGIC, prosseguiu a colaboração com 12 entidades do setor social e 10 entidades do setor 

privado que no seu conjunto realizaram neste ano 2.110 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 52 - CONSULTA A TEMPO E HORAS: ESPECIALIDADES DISPONIBILIZADAS POR MISERICÓRDIA 

 

ENTIDADES: SANTA CASA DA MISERICORDIA 

ESPECIALIDADE Esposende Fão Felgueiras Lousada 
Marco 

Canaveses 
Póvoa 

Lanhoso 
Riba d'Ave Vila Verde 

Vila 
Conde 

Cirurgia Geral �  �  �  �  �  �  �  �  
 

Cirurgia Plástica 
 

�  
 

�  
  

�  �  
 

Cirurgia Vascular �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Dermatologia 
 

�  �  �  �  
 

�  �  
 

Gastroenterologia 
 

�  �  
 

�  
  

�  
 

Ginecologia �  �  �  �  �  �  �  �  
 

Oftalmologia �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Ortopedia �  �  �  �  �  �  �  �  �  

ORL �  �  �  �  �  �  �  �  
 

Urologia �  �  �  �  �  �  �  �  
 

 

 

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, atualizou a 

aplicação informática morbilid@ades.infantil, desenvolveu ferramenta webmort@lidades, iniciando a 
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construção de um aplicativo para o cálculo automático de indicadores de mortalidade para todos os 

ACeS/ULS, extensível ás outras 5 ARS. 

De destacar, ainda, o início do processo de estabelecimento de um acordo de colaboração entre a ARS 

Norte e o IHME, Institute for Health Metrics and Evaluation da Universidade de Washington,  na área do 

estudo da Carga da Doença, a nível regional e, se possível, sub-regional.  

O Departamento de Estudos e Planeamento disponibiliza 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. 

São também disponibilizados no portal da ARS Norte pequenos manuais de utilização do SIARS á medida 

que novos desenvolvimentos são criados. 

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.  

 

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 

 

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 Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD), foi intensificado o processo de integração, que 
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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. 

Concretizou-se a integração física dos serviços do DICAD nas instalações da sede da ARS Norte. 

Foi definido o Plano Estratégico de intervenção e iniciado o processo de identificação dos objetivos e 

indicadores que irão nortear a contratualização no ano 2014. 

 

 

C. Execução por unidades orgânicas 

 

Por forma a tornar possível a concretização dos objetivos estratégicos, garantindo-se um alinhamento na 

ação, necessário à execução da política traçada para a região para o triénio em curso, foram fixados para 

cada unidade orgânica um conjunto de objetivos operacionais, que sumariamente tiveram o seguinte nível 

de resolução: 

 

FIGURA 1 – OBJECTIVOS DAS UNIDADES ORGÂNICAS  

              

   Cumpridos  50      

Total 

        

             

          Não realizados  5 

           

       

12 

     
62   Não cumpridos    Realização 

insuficiente 
 5 

       

             

           Realizados fora da 
meta temporal 

 2 

            

              

  Causas não cumprimento       

              
              

  Internos  
  

Externos        

              

  6   6       

          

 

* Dois objetivos foram alterados e um não foi possível avaliar por causas externas 
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A taxa de realização dos objetivos definidos para as Unidades Orgânica foi de 81%. Em metade das 

situações de não cumprimento, as razões são imputáveis a fatores externos à organização, como atrasos na 

tramitação processual não imputável à ARS, disponibilização tardia ou inexistente de serviços essenciais 

dependentes de entidades externas, entre, outros. 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. 

 

EXECUÇÃO POR UNIDADES ORGÂNICAS 

 

QUADRO 53 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Tipo 
Realizado 

2013 
Análise execução 

Reforçar a implementação de 
programas de rastreios oncológicos 
de base populacional 

Percentagem de ACES/ULS 
que iniciaram o programa de 
rastreio do cancro do colo 
do útero 

42% Resultado 38% 
Cumprido, 

(á luz da tolerancia definida no 
QUAR) 

Percentagem de ACES/ULS 
que iniciaram o programa de 
rastreio do cancro da mama 

70% Resultado 71,0% Cumprido 

Início do projeto piloto de 
rastreio do cancro colon 
rectal num ACES e num 
Hospital da região norte 

12 
Meses 

Resultado 13 Meses Não cumprido 

Melhorar os procedimentos de 
gestão da lista de inscritos, por 
forma a diminuir o número de 
utentes sem médico 

Variação percentual do 
número de utentes ativos 
sem médico de família 
inscritos nos ACES/ULS da 
região norte, face ao 
observado no final de 2012 
(variação negativa) 

25% Resultado 43,0% 
Cumprido, 

com elevada superação 

Elaboração de um 
instrumento informático que 
permita a monitorização 
mensal da taxa de ocupação 
das vagas existentes nas 
listas dos utentes dos MF, 
criadas pela aplicação do 
Despacho 13795/2012 de 24 
Outubro (em meses) 

7 
Meses 

Realização 7 meses 
Cumprido. 

Publicação de Linha Direta explicativa 

Melhorar a capacidade de 
diagnóstico da Diabetes e suas 
complicações na população da 
região norte  

Percentagem de ACES da 
região norte que iniciou o 
programa de rastreio da 
retinopatia diabética 

88% Resultado 79,0% 
Não cumprido, 

por motivos exogenos 

Variação percentual do 
número de diabéticos 
identificados pelos médicos 
de família na população 
inscrita 

5% Resultado 5,0% Cumprido 

Garantir que a ARSN disponibiliza 
em formato eletrónico e na 
periodicidade legalmente prevista, 
aos ACES e Hospitais, os mapas de 
monitorização de medicamentos 
fornecidos em farmácias de oficina 

Percentagem de relatórios 
enviados em 2013 aos ACES 
e Hospitais, face ao 
legalmente disposto 

90% Realização 100,0% Cumprido 
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Melhorar a utilização das 
ferramentas de apoio à gestão e 
decisão das unidades de saúde 

Número Linhas Diretas 
(newsletter) produzidas e 
difundidas às unidades 
funcionais dos ACES, para 
melhor utilização do SIARS e 
do MIM@UF. 

3 Realização 3  confirmar Cumprido 

Realizar um estudo de avaliação de 
custos em CSP, reafectando a 
despesa gerada em 2012 na região 
norte por ACES (*) 

 Elaboração e apresentação 
ao CD da ARS do estudo de 
avaliação de custos por ACES 
relativo ao ano 2012 

12 
Meses 

Realização 
 

Não cumprido 

(*) Em parceria com a UGF/DGAG 

 

 

QUADRO 54 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Tipo 
Realizado 

2013 
Análise da 
execução 

Implementar o Plano Nacional de Saúde 
2012-2016 

Percentagem de ACES/ULS da região norte com 
Plano Local de Saúde, até junho de 2013 

80% Realização 100% Cumprido 

Promover o diagnóstico precoce da infeção 
por VIH/SIDA 

Variação percentual de serviços públicos de 
saúde da região norte com capacidade de 
efetuar a deteção precoce da infeção pelo Vírus 
da Imunodeficiência Humana (VIH) através do 
teste de diagnóstico rápido 

20% Resultado 20,8% Cumprido 

Promover a aplicação do Programa Nacional 
de Vacinação garantindo o controlo ou 
eliminação das doenças alvo de 
vacinação/vacinação contra a gripe sazonal 

Taxa de cobertura vacinal com a vacina 
Pentavalente (DTPaHibVIP) na coorte de 
nascidos no ano 2011 

92% Resultado 99,2% Cumprido 

Taxa de cobertura vacinal com vacina VASPR II 
na coorte de nascidos em 2006 

97% Resultado 98,6% Cumprido 

Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe 
em idosos institucionalizados, na época gripal 
2012/2013 

85% Resultado 91,8% Cumprido 

Avaliar o impacto do Programa Alimentação 
Saudável em Saúde Escolar (PASSE) 

Variação percentual do número de crianças 
incluídas no PAS3 (3º ano do PASSE) com 
consumo de merendas saudáveis 

10% Resultado 10,2% Cumprido 

Melhorar o acesso a consultas de apoio à 
cessação tabágica 

Percentagem de ACES/ULS da região norte com 
consultas de Apoio à Cessação Tabágica 

70% Resultado 66,7% 
Não 

cumprido * 

Consolidar e alargar a abrangência do 
processo de contratualização às várias 
unidades de saúde funcionais dos ACES * 

Percentagem de ACES/ULS que iniciaram um 
processo negocial de contratualização 
experimental com as Unidades de Saúde Pública 

90% Resultado 95,8% Cumprido 

* Em parceria com o Departamento de Contratualização 
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QUADRO 55 - DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta  Tipo 
Realizado 
2013 

Análise da 
execução 

Reforçar o modelo organizativo de prestação de 
cuidados de saúde primários baseados nas 
Unidades de Saúde Familiar 

Percentagem de utentes inscritos em 
USF nos ACES/ULS da região norte 

60% Resultado 61,2% Cumprido  

Aumentar o acesso à rede de Cuidados 
Continuados na região norte 

Variação percentual do número de 
lugares da rede de Cuidados 
Continuados Integrados na região norte 

3% Resultado 14% 
Cumprido  

(Meta alterada) 

Melhorar os tempos de resposta para a primeira 
consulta hospitalar 

Variação do tempo médio de espera 
para triagem médica da primeira 
consulta hospitalar, face ao observado 
no final de 2012 (variação negativa)  

20% Resultado 43%  Cumprido 

Rentabilizar a capacidade instalada decorrente 
da criação das ECCI por forma a aumentar a 
abrangência no acesso à rede de cuidados 
continuados 

Taxa de ocupação dos lugares 
contratualizados com as equipas de ECCI 
da região norte 

62% Resultado 65,0% Cumprido 

Reduzir a percentagem de partos por cesariana 
na região norte 

Percentagem de partos por cesariana no 
total de partos realizados em 2013 nos 
hospitais do SNS da região norte 

30% Resultado 32%  Cumprido 

Consolidar e alargar a abrangência do processo 
de contratualização às várias unidades de saúde 
funcionais dos ACES 

Percentagem de ACES/ULS que firmaram 
compromissos de contratualização para 
o ano 2013, até final do 1º semestre 

100% Realização 100%   Cumprido 

Percentagem de unidades funcionais dos 
ACES, com mais de 2.500 inscritos que 
firmaram compromissos de 
contratualização para o ano 2013 

90% Realização >90%   Cumprido 

Percentagem de ACES/ULS que iniciaram 
um processo negocial de 
contratualização experimental com as 
Unidades de Saúde Pública * 

90% Realização  100%  Cumprido 

* Em parceria com o Departamento de Saúde Publica 

 

QUADRO 56 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECURSOS HUMANOS 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Tipo 
Realizado 

2013 
Análise da 
execução 

Adequar o plano de formação da região 
norte às prioridades estratégicas da 
ARS NORTE 

Percentagem de ações financiadas pelo POPH 
versando as áreas de "Desenvolvimento 
Organizacional dos CSP", "Gestão de 
Programas Prioritários" e "Cuidados 
Integrados" 

60% Estrutura 60% Cumprido 

Caracterizar a evolução dos recursos 
humanos da saúde coligindo de forma 
regular informação sobre os 
profissionais de saúde do SNS no ativo 

Número de relatórios mensais enviados para 
a ACSS com a caracterização dos profissionais 
de saúde no ativo 

12 Realização 12 Cumprido 

Elaborar o Balanço Social da ARS Norte 
Elaboração do Balanço Social da ARS Norte 
referente ao ano 2012 

5 Meses Realização 5 meses Cumprido 

Avaliar as necessidades de recursos 
humanos na região norte, no contexto 
da reforma da administração pública, 
sem descurar a missão da ARS Norte 

Elaboração do "Estudo Necessidades de 
Recursos Humanos" 

9 Meses Realização 9 meses Cumprido 
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Objetivos Operacionais Indicadores Meta Tipo 
Realizado 

2013 
Análise da 
execução 

Iniciar o processo de implementação do 
SIADP à carreira especial médica 

Percentagem de instituições com autonomia 
no processo de Avaliação do Desempenho 
dos profissionais da Carreira Médica que 
formalizaram a constituição da respetiva 
Comissão de Coordenação de Avaliação (CSP 
e Hospitais) 

90% Realização 
<90% 

Falta de dados 
 

Não 
Cumprido 

 

Elaboração de Normas de Orientação para 
aplicação do SIADP da carreira especial 
médica 

12 MESES Realização 12 meses Cumprido 

 

QUADRO 57 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Tipo 
Realizado 
em 2013 

Análise da 
execução 

UNIDADE FUNCIONAL SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO Consolidar os 
256 Servidores SINUS/SAM/SAPE 
no Centro de Dados da ARS Norte, 
reduzindo custos de manutenção e 
melhorando a taxa de 
disponibilidade do sistema 

Número de meses para concretizar a 
consolidação e integração de todas as bases de 
dados SINUS 

7 
Mese

s 
Estrutura 7 Meses Cumprido 

Variação percentual, face a 2012 do total de 
custos em manutenção dos Servidores 
SINUS/SAM/SAPE 

30% Resultado 50% Cumprido 

UNIDADE FUNCIONAL SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO 
 Implementar um projeto piloto 
com software open source para 
posto de trabalho, contribuindo 
para a redução de custo com 
software, conforme orientação do 
Decreto-lei nº 36, de 21 de junho 
2011 

Número de meses para concretizar e avaliar o 
piloto 

9 
Mese

s 
Estrutura 7 Meses Cumprido 

Elaboração de um relatório com estudo técnico-
económico de expansão a toda a região (em 
meses) 

10 
Mese

s 
Realização 12 Meses Cumprido 

Diminuir o custo de transportes de 
utentes não urgentes 

Variação percentual do custo com o transporte 
de utentes não urgentes, face a 2010 (MoU) 

26% Resultado 31% 
Cumprido 

(META 
ALTERADA) 

Variação percentual do custo com o transporte 
de utentes não urgentes, face a 2012 

6% Resultado 9% 
Cumprido 

(META 
ALTERADA) 

Reorganizar a cadeia logística de 
suporte aos cuidados de saúde 
primários, alargando o número de 
ACES abrangidos por esta medida 
que permite designadamente uma 
melhor eficiência na gestão de 
stocks. 

Número de ACES abrangidos pelo novo modelo 
organizativo da cadeia logístico de suporte aos 
CSP 

12 Estrutura 12 Cumprido 

Realizar um estudo de avaliação de 
custos em CSP, reafectando a 
despesa gerada em 2012 na região 
norte por ACES * 

Elaboração e apresentação ao CD da ARS do 
estudo de avaliação de custos por ACES relativo 
ao ano 2012 

12 
Mese

s 
Realização Incompleto 

Não 
cumprido 

* Em parceria com o DEP 
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QUADRO 58 – GABINETE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Tipo 
Realizado 

2013 
Análise da 
execução 

Melhorar a eficiência na ocupação dos espaços afetos à 
ARS Norte 

Número de imóveis arrendados 
que foram libertos de encargos 
financeiros 

5 Eficiência 5 Cumprido 

Renovar as instalações e equipamentos dos Cuidados de 
Saúde Primários 

Início da remodelação total da 
Unidade Urbana de Famalicão 

12 
Meses 

Estrutura Não 
Não 

cumprido 

Conclusão das remodelações de 3 
unidades de saúde: US Couto 
Cucujães, US Pinheira da 
Bemposta e USF Felgueiras Saúde 

12 
Meses 

Estrutura Sim Cumprido 

Qualificar o parque das edificações da ARS Norte 

Concluir a construção de 4 
edifícios para instalação de 
unidades de saúde: A-Ver-o-Mar, 
Braga III, Caldas da saúde/Areias, 
S. Martinho de Campo 

12 
Meses 

Estrutura Não 
Não 

Cumprido 

Iniciar a construção de 4 edifícios 
para instalação das unidades de 
Saúde: Vilar de Andorinho, 
Madalena, Campo, Argoncilhe 

12 
Meses 

Estrutura Não 
Não 

Cumprido 

Elaborar check-lista necessárias para a realização das 
vistorias previstas no art.º 14 do DL nº 279, 6 de 
Outubro, do regime jurídico do licenciamento das 
unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde, no 
âmbito de cada tipologia, respetivamente 

Número de check-list elaboradas 
para as tipologias de Unidades 
Prestadoras de Cuidados de saúde, 
em conformidade comas 
respetivas Portarias aplicáveis 

7 Realização 3 
Não 

Cumprido 

Disponibilizar informações atualizadas das Entidades 
Privadas Prestadoras de Cuidados de Saúde no Sitio 
desta ARS Norte tendo em conta as tipologias licenciadas 
através do Portal dos Licenciamentos 

Número de atualizações globais no 
ano 2013 da base de dados das 
entidades licenciadas na ARS 
Norte 

6 Realização 6 Cumprido 

 

 

QUADRO 60 - DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS (DICAD) 

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Tipo 
Realizado 

2013 
Análise da 
execução 

Manter a capacidade de resposta aos 
problemas do consumo de substâncias 
psicoativas, comportamentos aditivos e 
dependências 

Números de utentes atendidos nos CRI e UA 14.000 Resultado 15702 Cumprido  

Elaborar um Plano estratégico para Redução 
dos Comportamentos Aditivos e 
Dependências 

9 
Meses 

Realização 4 Cumprido  

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

12 
Meses 

Resultado 12 Cumprido  

Número de projetos financiados e 
acompanhados ao abrigo do Programa 
Operacional de Respostas Integradas (PORI) 

10 Realização 12 Cumprido  
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Objetivos Operacionais Indicadores Meta Tipo 
Realizado 

2013 
Análise da 
execução 

Percentagem de novos utentes com 
informação preenchida no Sistema de 
Informação Multidisciplinar (SIM) nos 
campos obrigatórios da ficha base 

75% Estrutura 78,6% Cumprido  

Percentagem de utentes em reinserção com 
plano individual 

50% Realização 51% Cumprido  

Percentagem de respostas de prevenção 
seletivas ou indicadas com avaliação 

50% Realização 95% Cumprido  

 

 

QUADRO 59 – UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO     

Objetivos Operacionais Indicadores Meta Tipo 
Realizado 

2013 
Análise da 
execução 

Realizar auditorias e outras ações de controlo, no 
âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à 
prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas 

Número de auditorias internas 
aos ACES e hospitais no ano de 
2013  

8 Realização Nota 1 
Cumprido 

(Meta 
alterada) 

Número de auditorias interna, a 
serviços da ARS Norte no ano 
2013 

4 Realização 
Não 

(Nota 2) 
Não 

cumprido 

Melhorar a capacidade de resposta da UACI na 
apreciação e conclusão dos Processos entrados na UACI 

Número de Processos entrados 
na UACI no ano 2013 e 
concluídos até 31/Dez/2013. 

27 Realização 46 Cumprido 

 Número de Processos entrados 
na UACI em anos anteriores a 
2013 e concluídos até 
31/Dez/2013, excetuando os 
Processos Disciplinares 

23 Realização 
Não 

Concretizado 
(Nota 3) 

Não 
cumprido 

Garantir eficiência nos tempos de resposta  e /ou 
Comunicação de Decisão Final aos visados em Processos 
concluídos em 2013 

Percentagem de processos 
Deliberados ou Despachados, 
entrados na UACI em 2013, com 
tempo de Resposta e/ou 
Comunicação aos visados da 
Decisão Final até 2 dias  

95% Realização Realizado Cumprido 

Implementar o Sistema de Controlo Interna na ARS 
Norte em cumprimento do Despacho do Senhor 
Ministro da Saúde nº 36/2012, no ponto 2b, xxi, medida 
prevista no ponto 3.69 do MoU, relativa à melhoria da 
monitorização, controlo interno, e riscos orçamentais 
das Administrações Regionais de Saúde 

Concretização da revisão e 
atualização do Manual de 
Controlo Interno da ARS Norte 
IP. 

12 
Meses 

Realização Realizado Cumprido 

Nº “check-list” elaboradas para 
as Auditorias de Controlo 
Interno, de acordo com os nove 
Programas que constam do 
Manual de Auditoria interna da 
ARSN, IP 

9 Realização Realizado Cumprido 

Concretização da revisão e 
atualização dos Manuais de 
Procedimentos e de Auditoria 
Interna da Unidade de Auditoria 
e Controlo Interno. 

12 
Meses 

Realização Realizado Cumprido 

Nota 1 - A realização deste tipo de Auditorias Internas (Sistema de Controlo Interno) pela UACI está dependente da disponibilidade 

das Equipas Multidisciplinares que foram constituidas para o efeito. Estas Equipas, para além de um elemento da UACI, são 

constituidas com elementos que exercem a sua atividade em ACES, cujos compromissos condiciona a efetiva concretização destes 

objetivos ao nível da UACI 

Nota 2 –Meta não cumprida, por motivos similares (exógenas á unidade funcional mas endógenos á ARS.) 

Nota 3 – Alteração das prioridades definidas pelo CD.  



82 
 

III. BALANÇO SOCIAL 
 

RECURSOS HUMANOS 

 

SERVIÇOS CENTRAIS 

 

Estabelecendo uma análise comparativa com os dados de 2012, verifica-se, em 2013, um acréscimo global 

(independentemente do grupo profissional) de 86% de efetivos. Este incremento é resultado do processo de 

reorganização da ARS Norte no âmbito do PREMAC, uma vez que passou a integrar os trabalhadores da 

delegação regional do norte do extinto IDT, I.P., num total de 405. 

Não obstante, analisados os últimos sete anos, verifica-se uma diminuição de aproximadamente 13% de 

trabalhadores afetos aos serviços centrais. 

 

QUADRO 60 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS CENTRAIS 

  
  

Total Variação Variação 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012-2013 2007-2013 

Assistente Operacional 116 113 87 71 68 51 88 73% -24% 

Assistente Técnico 424 407 306 254 187 158 210 33% -50% 

Dirigente 32 37 13 11 10 13 15 15% -53% 

Enfermagem 15 14 7 11 10 10 57 470% 280% 

Informática 38 38 33 38 29 26 27 4% -29% 

Médico 21 21 14 11 10 12 43 258% 105% 

Téc. Diag. Terapêutica 7 7 6 1 14 9 10 11% 43% 

Técnico Sup. Saúde 14 13 9 5 11 9 64 611% 357% 

Técnico Superior 172 150 149 156 119 106 217 105% 26% 

TOTAL 839 800 624 558 458 394 731 86% -13% 

 

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Tal como em 2012, onde atendendo à conjuntura económica de então e não obstante a aposta nos 

cuidados de saúde primários, foi desenvolvido um esforço de melhoria de eficiência ao nível dos recursos 

humanos, verificou-se, em 2013, a mesma preocupação, tendo sido obtida no ano em análise uma redução 

de cerca de 2% de profissionais relativamente a 2012. 

 

QUADRO 61 - DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS AFETOS AOS CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE 

  
  

Total 
Variação 2012-2013 

2012 2013 

Assistente Operacional 966 880 -9% 

Assistente Técnico 1831 1747 -5% 

Enfermagem 2605 2533 -3% 

Outro pessoal 4 1 -75% 

Médico 2317 2381 3% 

Téc. Diag. Terapêutica 182 175 -4% 
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Total 
Variação 2012-2013 

2012 2013 

Técnico Sup. Saúde 80 76 -5% 

Técnico Superior 149 160 7% 

TOTAL 8134 7953 -2% 

 

VARIAÇÃO DO TOTAL DOS EFETIVOS 

A variação do total dos efetivos traduz, no caso em concreto, um acréscimo ao nível dos recursos humanos 

de aproximadamente 2% entre 2012 e 2013. 

QUADRO 62 - VARIAÇÃO DO TOTAL DE EFETIVOS 

  
Total 

Variação 2012-2013 
2012 2013 

Assistente Operacional 1017 968 -5% 

Assistente Técnico 1989 1957 -2% 

Dirigente 13 15 15% 

Enfermagem 2615 2590 -1% 

Informática 26 28 8% 

Outro pessoal 4 0 -100% 

Médico 2329 2424 4% 

Técnico de Diagnóstico Terapêutica 191 185 -3% 

Técnico Superior de Saúde 89 140 57% 

Técnico Superior 255 377 48% 

TOTAL 8528 8684 2% 

 

APOSENTAÇÕES 

À semelhança de 2012, verificou-se em 2013 uma diminuição do número de aposentados 

(menos 23% face ao ano anterior). 

 

QUADRO 63 - NÚMERO DE APOSENTADOS NA ARS NORTE, IP  

  
  

2012 2013 Evolução Total Aposentados 

CSP SC TOTAL CSP SC TOTAL Diferença (n.º) Variação (%) 

Assistente Operacional 37 5 42 41 1 42 0 0% 

Assistente Técnico 77 3 80 52 10 62 -18 -23% 

Enfermagem 29 
 

29 18 
 

18 -11 -38% 

Informática 
 

1 1 
  

0 -1 -100% 

Médico 41 
 

41 30 
 

30 -11 -27% 

Outro pessoal 
        

Técnico de Diagnóstico Terapêutica 2 
 

2 1 
 

1 -1 -50% 

Técnico Superior de Saúde 
   

1 
 

1 
  

Técnico Superior 6 1 7 2 
 

2 -5 -71% 

TOTAL 192 10 202 145 11 156 -46 -23% 
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Tal como em 2012, o número de aposentações registadas ao nível do pessoal médico em 2013 continuou 

a decrescer, embora de uma forma menos significativa face à diferença observada nos períodos de 2011 e 

2012. Assim, o número de aposentações verificado em 2013 encontra-se muito próximo do número de 

aposentações registado em 2008. 

 

GRÁFICO 26 – 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: 

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 (colaboração com a ARS Norte a titulo 

gracioso). 

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 2013 e o seu alinhamento com 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. 

Pese embora a avaliação quantitativa superar, de forma literal, em 10% a taxa de realização esperada, a 

frieza dos resultados apurados e as regras estabelecidas de avaliação, bem como o disposto na alínea c) do 
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nº1 do artº 18 da Lei nº 66 –B/2007 de 28 de Dezembro, impelem a ARS Norte a qualificar o seu 

desempenho de satisfatório, pelo não cumprimento integral de todos os objetivos relevantes, ainda que por 

razões não internas á organização, mas dependentes da execução de entidades autónomos ( Hospitais EPE) 

ou externas (AMA) 

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 dos objetivos foi concretizada, em áreas tão significativas, como a progressão da 

reforma dos cuidados primários, a cobertura e acesso à rede de cuidados continuados, os programas 

prioritários de saúde e, atento ao período que atravessamos, a eficiência económica e operacional. 

Não menos significativo é o facto dos resultados obtidos, quantitativamente acima do esperado (110%), 

terem sido conseguidos com menor dotação de recursos humanos (menos 5%) e financeiros (menos 1%) 

face ao esperado. 


