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I - NOTA INTRODUTÓRIA  

 

A. Breve análise conjuntural 
 

Pese embora a transição de ciclo politico e a acomodação sempre necessária às novas 

diretrizes, foi possível à ARS Norte gizar objetivos desafiantes e por isso mobilizadores. 

O Relatório que agora se apresenta é a tradução desse prestar de contas, onde se espelham 

os resultados obtidos, designadamente o grau de concretização dos objetivos no período 

temporal em análise, dentro do princípio de que avaliar, implica uma finalidade operativa, que é 

corrigir ou melhorar. 

 Não obstante os condicionalismos de escassez de recursos humanos e financeiros e os 

tempos de incerteza que se vivem, 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 saúde 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: 
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● Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas globais e 

sectoriais, visando o seu ordenamento racional e a otimização dos recursos; 

● Participar na definição das medidas de coordenação intersectorial de 

planeamento, tendo como objetivo a melhoria da prestação de cuidados de 

saúde; 

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

execução a nível regional; 

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

Cuidados Continuados Integrados de acordo com as orientações definidas e 

afetar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão 

de contratos; 

● Assegurar o planeamento regional dos recursos humanos, financeiros e 

materiais, incluindo a execução dos necessários projetos de investimento, das 

instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, supervisionando a sua 

afetação; 

● Coordenar a organização e funcionamento das instituições e serviços 

prestadores de cuidados; 

● Afetar, de acordo com as orientações definidas pela Administração Central do 

Sistema de Saúde, I. P., recursos financeiros às instituições e serviços 

prestadores de cuidados de saúde integrados ou financiados pelo Serviço 

Nacional de Saúde e a entidades de natureza privada com ou sem fins 

lucrativos, que prestem cuidados de saúde.  

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

de acordo, e afetar os respetivos recursos financeiros; 

● Negociar, celebrar e acompanhar, de acordo com as orientações definidas a 

nível nacional, os contratos, protocolos e convenções de âmbito regional, bem 

como efetuar a respetiva avaliação e revisão, no âmbito da prestação de 

cuidados de saúde. 

● Orientar, prestar apoio técnico e avaliar o desempenho das instituições e 

serviços prestadores de cuidados de saúde, de acordo com as políticas definidas 

e com as orientações e normativos emitidos  

● Definir e fazer cumprir as redes de referenciação entre as unidades de saúde, 

bem como a articulação entre os diferentes níveis de cuidados na perspetiva da 

promoção de sinergias e da continuidade de cuidados. 

● Licenciar as unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde. 
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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). 

 

 

C. Metodologia de elaboração do relatório 
 

No Relatório de Atividades de 2016 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, sem contudo deixar 

de espelhar as atividades e resultados mais relevantes realizados pelos serviços de saúde sob 

a alçada da ARSN, O resultado foi o que nos afigura conjugar melhor a intenção de 

cumprimentos normativos estabelecidos para este processo avaliativo, com a vocação da 

instituição de pugnar por bons serviços à população, designadamente nas áreas de promoção 

e proteção da saúde, prevenção da doença, prestação de cuidados de saúde primários, 

hospitalares, continuados e paliativos. 



II – AUTO-AVALIAÇÃO 

 

Para o ano de 2016, mantiveram-se as  três grandes linhas de orientação estratégica, no 

quadro das orientações formuladas para o triénio 2014/2016: 

 

• Garantir o acesso aos cuidados de saúde considerados adequados à satisfação 

das necessidades da população da região norte. 

• Garantir um SNS sustentável e bem gerido. 

• Melhorar a comunicação interna e externa, em ordem à prestação de um serviço 

mais próximo do cidadão/cliente 

 

O  QUAR 2016 da ARS do Norte, enquanto instrumento de gestão e referencial estratégico 

definiu 20 objetivos operacionais, dos quais 11 são considerados relevantes (assinalados com 

um “R” no quadro abaixo). Cada objetivo está decomposto em indicadores num total de 31. 

 Atentemos nos resultados e taxas de realização obtidos. 



III - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR  2016) 

 

ANO: 2016 

Ministério da Saúde 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, IP 

  

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

             

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

DESIGNAÇÃO     

OE 1: Garantir o acesso aos cuidados de saúde, considerado adequado à satisfação das necessidades da população da Região Norte     

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     

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

EFICÁCIA  45% 

OOp1: Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde primários baseados nas Unidades de Saúde Familiar (OE1) - R  Peso:  15% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

1.1. Percentagem de utentes inscritos em USF nos ACES/ULS da região norte 60 64 71 73 2 75 Dezembro 100% 73 100% Atingiu 

OOp2: Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte (OE1) -R  Peso:  15% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

2.1. Variação percentual do número de lugares da rede de Cuidados Continuados 
Integrados na região norte 

3 5 5 10 1 15 Dezembro 100% 13,4 117% Superou 
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OOp3: Reforçar a implementação de programas de rastreios oncológicos de base populacional (OE1;OE3) -R  Peso:  15% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

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

38 38 90 100 5 100 Dezembro 30% 96 100% Atingiu 

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

70 79 79 85 4 100 Dezembro 50% 100 125% Superou 

3.3. Número de meses para iniciar um programa de piloto de rastreio do cancro do 
colon e reto (meses) 

70 79 n.a 12 0 n.a. Dezembro 20% 12 100% Atingiu 

OOp4: Avaliar o impacto do Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) (OE1)   Peso:  10% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

4.1. Percentagem de crianças incluídas no PAS
3 

(3º ano do PASSE) com consumo de 
merendas saudáveis 

75 82 84 85 3 90 Dezembro 100% 83 100% Atingiu 

OOp5: Diminuir, no contexto hospitalar, as resistências aos antimicrobianos (OE1)   Peso:  10% 

INDICADORES 
  

2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

5.1. Taxa de bacteriemias por MRSA no total de bacteriemias por Staphylococus 
aureus 

n.d. 0,57 0,39 0,38 0,02 0,35 Dezembro 100% 0,39 100% Atingiu 

OOp6: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA (OE1;OE3) -R  Peso:  10% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

6.1. Percentagem de ACeS que realizam o teste rápido de diagnóstico da infeção 
por VIH 

n.a 25 29 50 10 75 Dezembro 100% 71 121% Superou 

OOp7: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação/vacinação contra a gripe sazonal 
(OE1)  

Peso:  10% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

7.1. Taxa de cobertura vacinal com VASPR II na coorte que completa 7 anos no ano 
de avaliação (%) 

n.a. 98 98 98 1 100 Dezembro 50% 97 100% Atingiu 

7.2 Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos institucionalizados (%) n.a. 95 94 95 1 98 Dezembro 50% 96 100% Atingiu 
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OOp8: Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências (OE1;OE2;OE3) Peso:  10% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

8.1 Percentagem de novos utentes atendidos no DICAD (%) 19 19 23 24 2 25 Dezembro 50% 24 100% Atingiu 

8.2 Taxa de utilização dos utentes inscritos no DICAD com problemas ligados ao 
álcool ou consumidores de outras substâncias psicoativas (%) 

n.d. 55 57 60 2 75 Dezembro 50% 63 105% Superou 

 
OOp9: Implementar no contexto do programa nacional para a saúde da visão dois projetos piloto de rastreio em 4 ACES da região Norte (OE1) -R 
  

Peso:  10% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

9.1. Número de meses para iniciar o programa piloto de rastreio da saúde visual 
infantil a crianças de 2 anos em 4 ACES da região norte 

n.a. 98 n.a. 6 1 3 Dezembro 50% 4 117% Superou 

9.2 Número de meses para iniciar o programa piloto de rastreio da degenerescência 
macular da idade em diabéticos em programa de rastreio da retinopatia diabética 
em 4 ACES da região norte 

n.a. 95 n.a. 9 2 6 Dezembro 50% 11 100% Atingiu 

EFICIÊNCIA                      25% 

 
OOp 10: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos (OE2) -R 
  

Peso:  20% 

INDICADORES  2012 2013 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

10.1 Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no 
total de embalagens de medicamentos (%) 

40 42 42 44 2 50 Dezembro 100% 42 100% Atingiu 

 
OOp11: Melhorar os procedimentos de gestão de lista de inscritos por forma a diminuir o número de utentes sem médico (OE1) - R  
  

Peso:  20% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

11.1. Percentagem de utentes sem médico de família na região a 31 de Dezembro 25 13 96 98 1 100 Dezembro 100% 98 100% Atingiu 

OOp12: Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCI por forma a aumentar a abrangência no acesso à rede de cuidados continuados (OE1;OE2) 
  
  

Peso:  20% 
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INDICADORES 
  

2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

12.1. Taxa de ocupação dos lugares contratualizados com as equipas de ECCI da 
região norte (%) 

65 65 69 70 2 80 Dezembro 100% 69 100% Atingiu 

 
OOp13: Melhorar a eficiência na ocupação dos espaços afetos à ARS Norte (OE2)  
  

Peso:  20% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

13.1. Número de imóveis arrendados que foram libertos de encargos financeiros 5% 6 9 4 1 10 Dezembro 100% 3 100% Atingiu 

 
OOp14: Racionalizar os pedidos de MCDT às entidades convencionadas nos exames abrangidos pelos rastreios de base populacional (OE2) -R 
  

Peso:  20% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

14.1. Variação percentual dos custos com mamografias solicitados às entidades 
convencionadas, relativamente ao ano anterior (%) 

n.a. n.a. 16 16 3 25 Dezembro 50% 13 100% Atingiu 

14.2. Variação percentual dos custos com citologias solicitados às entidades 
convencionadas, relativamente ao ano anterior (%) 

n.a. n.a. 18 20 3 25 Dezembro 50% 26 130% Superou 

QUALIDADE                      30% 

 
OOp15: Melhoria da informação de suporte á monitorização dos Programas Prioritários do Plano Nacional de Saúde 2012-2016, com a extensão para 2020 (OE1) -R 
  

Peso:  20% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

15.1 Percentagem de ACES que monitorizam o consumo do tabaco em meio escolar 
(MCT) 

n.a. 0 46 60 5 75 Dezembro 40% 70 117% Superou 

15.2 Percentagem de utentes inscritos com registo de perturbação depressiva 
(ICPC:T89 ou T90) nos CSP (%) 

8 9 9 11 1 15 Dezembro 30% 10,8 100% Atingiu 

15.3 Percentagem de utentes inscritos com registo de diabetes (ICPC:P76) nos CSP 
(%) 

n.a. n.a. 7,7 8 4 10 Dezembro 30% 7,9 100% Atingiu 

 
OOp16: Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte (OE2) 
  

Peso:  15% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 
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16.1. Percentagem de partos por cesariana no total de partos realizados em 2016 
nos hospitais do SNS da região norte 

32 29 29 28 1 25 Dezembro 50% 29 100% Atingiu 

16.2. Percentagem de hospitais que implementaram nos serviços de obstetrícia 
/ginecologia um sistema de informação "OBSCARE" que permite monitorizar os 
cuidados materno-fetais 

n.a 42 50 60 2 1 Dezembro 50% 58 100% Atingiu 

 
OOp17: Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde hospitalares (OE1;OE2;OE3) -R 
  

Peso:  20% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

17.1. Mediana do tempo de espera a 31 de Dezembro de 2016 dos utentes em LIC 
(Lista de inscritos para Cirurgia) (em meses) 

2,5 2,8 2,8 2,8 0,3 2,3 Dezembro 40% 2,8 100% Atingiu 

17.2 Número de hospitais que garantem respostas a pedidos de consulta utilizando 
a telemedicina (tele rastreio, telemonitorização) 

n.a. 4 5 6 1 8 Dezembro 60% 6 100% Atingiu 

OOp18: Estimular a melhoria do desempenho dos serviços de saúde disponibilizando periodicamente mapas comparativos dos níveis de prestação num processo de 
benchmarking (OE2;OE3) - R 
  

Peso:  15% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

18.1. Número de Relatórios com Resultados do Acompanhamento do contrato 
programa e benchmarking dos ACES publicitados no ano 2016 
18.2. Número de Relatórios de monitorização dos tempos de espera para cirurgia 
enviados aos hospitais no ano de 2016, comparando o seu desempenho 
 

n.a  2 1 8 1 12 Dezembro 50% 10 113% Superou 

10 10 12 12 2 12 Dezembro 50% 12 100% Atingiu 

 
OOp19: Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte, IP (OE2) -R 
  

Peso:  15% 

INDICADORES  2013 2014 2015 
Meta 
2016 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Mês 
Análise 

Peso Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

19.1. Percentagem de ações financiadas pelo POPH versando as áreas de 
"Desenvolvimento Organizacional dos CSP”, “Gestão de programas prioritários" e 
"Cuidados Integrados" e "Tecnologias de Informação e Comunicação" (%) 

60 60 60 70 3 95 Dezembro 100% 99 129% Superou 

 
OOp20: Realizar auditorias aos ACES no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à prevenção de riscos de corrupção e infrações graves (OE2) 
  

Peso:  15% 

INDICADORES  2013 2014 2015 Meta Tolerância Valor Mês Peso Resultado Taxa de Classificação 
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2016 crítico Análise Realização 

20.1. Número de auditoria internas realizadas aos ACES e serviços internos da ARS 
Norte no ano de 2016 

7 4 5 6 1 10 Dezembro 100% 7 100% Atingiu 

NOTA EXPLICATIVA                       

OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível; F = Apuramento Final.                         

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS                       

A preencher nas fases de monitorização e avaliação anual final 

RECURSOS HUMANOS - 2016               

  
EFETIVOS (F) 
31-12-2014 

EFETIVOS (F) 
31-12-2016 

EFETIVOS (F) 
31-12-2016 

EFETIVOS (E) 
31-12-2016 

EFETIVOS (F) 
31-12-2016 

PONTUAÇÃO 
RH 

PLANEADOS 
RH 

REALIZADOS 
DESVIO DESVIO EM % 

Dirigentes - Direção Superior 4 4 4 4 4 20 80 80 0 0% 

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 11 11 10 11 9 16 176 144 -32 -22% 

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 377 369 370 370 372 12 4.440 4.464 24 1% 

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 43 28 27 27 27 9 243 243 0 0% 

Técnicos de Informática  
1.973 

15 15 15 15 8 120 120 0 0% 

Assistentes Técnicos  1.838 1.873 1.893 1.889 8 15.144 15.112 -32 0% 

Assistentes Operacionais 995 876 865 885 806 5 4.425 4.030 -395 -10% 

Outros, especifique           - - - - - 

Diretores Executivos 21 21 21 21 21 20 420 420 0 0% 

Médicos 2.451 2.478 2.627 2.647 2.680 12 31.764 32.160 396 1% 

Enfermagem 2.610 2.559 2.622 2.662 2.620 12 31.944 31.440 -504 -2% 

Técnico Superior de Saúde 139 140 142 148 135 12 1.776 1.620 -156 -10% 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 186 186 194 196 187 12 2.352 2.244 -108 -5% 

Religioso 3 1 1 1 1 5 5 5 0 0% 

  8.813 8.526 8.771 8.880 8.766   90.532 89.833   -1% 

 

Efetivos no Organismo 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 

Nº de efetivos a exercer funções 8.010 9.441 9.335 9.512 8.529 8.813 8.813 8.526 8.771 8.766 

RECURSOS FINANCEIROS - 2016 (Euros)       
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DESIGNAÇÃO ORÇAMENTO INICIAL ORÇAMENTO INICIAL ORÇAMENTO CORRIGIDO 
ORÇAMENTO EXECUTADO 

EXECUTADO 
DESVIO DESVIO EM % 

Orçamento de Funcionamento          1.283.184.675,00 €          1.463.890.420,00 €          1.453.870.795,16 €  - 10.019.624,84 €  - 10.019.624,84 €  -1% 

      Despesas com Pessoal             355.936.935,00 €             335.916.851,00 €             330.545.581,32 €  - 5.371.269,68 €  - 5.371.269,68 €  -2% 

      Aquisições de Bens e Serviços             910.854.025,00 €          1.116.010.117,00 €          1.116.010.116,45 €  - 0,55 €  - 0,55 €  0% 

      Outras Despesas Correntes               16.393.715,00 €               11.963.452,00 €                 7.315.097,39 €  - 4.648.354,61 €  - 4.648.354,61 €  -39% 

PIDDAC                 4.570.444,00 €                 3.041.700,00 €                 1.407.517,67 €  - 1.634.182,33 €  - 1.634.182,33 €  -54% 

Outros Valores                                   - €                    162.287,00 €                    162.287,00 €                             - €                             - €  0% 

Total (OF+PIDDAC+Outros)          1.287.755.119,00 €          1.467.094.407,00 €          1.455.440.599,83 €  - 11.653.807,17 €  - 11.653.807,17 €  -1% 

INDICADORES   FONTES DE VERIFICAÇÃO 

1.1. Percentagem de utentes inscritos em USF nos ACES/ULS da região norte SIARS 

2.1. Variação percentual do número de lugares da rede de Cuidados Continuados Integrados na região norte Aplicativo RNCCI "GestCare" 

3.1. Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do cancro do colo do útero Simma Rastreios; 

3.2. Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreio do cancro da mama Simma Rastreios; 

4.1. Variação percentual do número de crianças incluídas no PAS
3 

(3º ano do PASSE) com consumo de 
merendas saudáveis 

DSP - Relatório de Actividades da ARSN 

5.1. Taxa de bacteriemias por MRSA no total de bacteriemias por Staphylococus aureus Relatorio atividades Grupo Coordenador Regional do PPCIRA 

6.1. Percentagem de ACeS que realizam o teste rápido de diagnóstico da infeção por VIH Relatório do Programa Regional VIH/SIDA; Relatório Actividades ARSN 

7.1. Taxa de cobertura vacinal com VASPR II na coorte que completa 7 anos no ano de avaliação (%) DSP - Avaliação Anual do PNV 

7.2. Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos institucionalizados (%) DSP - Avaliação Anual do PNV 

8.1. Percentagem de novos utentes atendidos no DICAD SIM- Relatorio atividades DICAD 

8.2. Taxa de utilização dos utentes inscritos no DICAD com problemas ligados ao álcool ou consumidores de 
outras substâncias psicoativas  

SIM- Relatorio atividades DICAD 

9.1. Número de meses para iniciar o programa piloto de rastreio da saúde visual infantil a crianças de 2 anos 
em 4 ACES da região norte 

Relatório de Atividades da ARSN 

9.2. Número de meses para iniciar o programa piloto de rastreio da degenerescência macular da idade em 
diabéticos em programa de rastreio da retinopatia diabética em 4 ACES da região norte 

Relatório de Atividades da ARSN 

10.1. Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de 
medicamentos 

SIARS 
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11.1. Variação percentual do número de utentes ativos sem médico de família inscritos nos ACES/ULS da 
região norte, face ao observado no final de 2013 (% variação negativa) 

SIARS 

12.1. Taxa de ocupação dos lugares contratualizados com as equipas de ECCI da região norte Aplicativo RNCCI "GestCare" 

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

14.1. Variação percentual dos custos com mamografias solicitados às entidades convencionadas, 
relativamente ao ano anterior (%) 

Relatório Atividades da ARSN 

14.2. Variação percentual dos custos com citologias solicitados às entidades convencionadas, relativamente ao 
ano anterior (%) 

Relatório de Atividades da ARSN 

15.1. Percentagem de ACeS que monitorizam o consumo do tabaco em meio escolar (MCT) DSP - Relatório de Actividades da ARSN 

15.2. Percentagem de utentes inscritos com registo de perturbação depressiva nos CSP (%) SIARS 

15.3. Percentagem de utentes inscritos com registo de diabetes nos CSP (%) SIARS 

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

SICA 

16.2. Percentagem de hospitais que implementaram nos serviços de obstetrícia /ginecologia um sistema de 
informação "OBSCARE" que permite monitorizar os cuidados materno-fetais  

Relatório de Atividades da ARSN 

17.1 Mediana do tempo de espera a 31 de Dezembro de 2015 dos utentes em LIC (Lista de inscritos para 
Cirurgia) (em meses) 

SIGLIC 

17.2 Número de hospitais que garantem respostas a pedidos de consulta utilizando a telemedicina (tele 
rastreio, telemonitorização) 

Relatório de Atividades da ARSN 

18.1. Número de Relatórios com Resultados do Acompanhamento do contrato programa e benchmarking dos 
ACES publicitados no ano 2015 

Relatório de Atividades da ARSN 

18.2. Número de Relatórios de monitorização dos tempos de espera para cirurgia enviado aos hospitais no ano 
de 2015, comparando o seu desempenho 

Relatório de Atividades da ARSN 

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

Relatório Formação (POPH) 

20.1. Número de auditoria internas realizadas aos ACES e serviços internos da ARS Norte no ano de 2015 Relatório de Atividades da ARSN 



QUAR 2016 - RESULTADOS ALCANÇADOS E DESVIOS VERIFIC ADOS  
 

Foram concretizados todos os 20 objetivos operacionais do QUAR 2016 da ARS do Norte, 

havendo superação da meta estabelecida em 9 deles (45%). Os outros 11 (55%) atingiram a 

meta prevista. 

Os objetivos operacionais visavam a eficácia, eficiência e qualidade, tendo a avaliação 

efetuada demonstrado uma taxa de realização em cada um destes parâmetros, de 113%, 

103% e 107%, respetivamente, o que em função dos diferentes pesos ponderais atribuídos, 

conduziu a uma taxa de realização global de 109%. 

O quadro abaixo sintetiza o grau de execução do QUAR da ARS Norte em 2016. 

 

 

Tabela 1 - Grau de execução do QUAR 2016  

Parâmetro Nº Objetivos Nº Indicadores Não Atingiu Atingiu Superou Taxa de Realização 

Eficácia 9 14 0 4 5 113% 

Eficiência 5 6 0 4 4 103% 

Qualidade 6 11 0 3 3 107% 

TOTAL 20 31 0 11 9 109% 

 

Este grau de execução quantitativamente demonstrado no atingimento de todos os objetivos 

com superação de alguns, expressa-se qualitativamente, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 

66-B/2007, de 28 de dezembro, num Desempenho Bom  da ARS Norte. 

Acresce-se que estes resultados foram obtidos com uma redução de 1% tanto nos recursos 

humanos como nos financeiros, o que torna mais meritório o trabalho desenvolvido, por todos 

os profissionais desta instituição. 

 

Analisemos como mais detalhe a forma como se expressou a execução do QUAR. 

No gráfico1 identificam-se os 9 objectivos que superaram a meta estabelecida , com um deles 

a atingir o patamar de excelência (129%). Realça-se que neste conjunto estão incluídos 7 dos 

11 objetivos considerados como relevantes, demonstrativo de que a execução foi mais 

exuberante nas áreas consideradas mais importantes  
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Gráfico 1 -Taxa de realização dos objetivos operacionais

 

 
 

Gráfico 2 – Taxa de realização dos Objetivos Relevantes 
 

 
 
 

É importante que o desempenho se manifeste em vertentes distintas, designadamente 

combinando a eficácia, com a eficiência e a qualidade. Nestas 3 áreas a execução conseguida 

foi acima do previsto, com realce para os objectivos dirigidos à eficácia. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

OOp1

OOp3

OOp5

OOp7

OOp9

OOp11

OOp13

OOp15

OOp17

OOp19

Atingido Superado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

OOp1 OOp2 OOp3 OOp6 OOp9 OOp10 OOp11 OOp14 OOp15 OOp17 OOp19

Atingido Superado



19 
 

 

 
Gráfico 3 – Taxa de realização de cada um dos parâmetros de avaliação 

 

 

 

Vejamos agora como se expressaram os vários indicadores em cada uma das áreas. 

 

O parâmetro eficácia com uma ponderação de 45%, avaliado por 14 indicadores teve um 

resultado muito positivo, superando em 13% a meta estabelecida, por via dos resultados 

superlativos obtidos em 5 desses indicadores. Saliente-se que este bom desempenho ficou 

associado ao alargamento dos lugares na RNCCI, à maior cobertura geográfica dos programas 

de rastreio de base populacional, à maior oferta do teste rápido de diagnostico da infecção de 

VIH/SIDA proporcionada pelos ACES, à melhor capacidade de resposta aos problemas do 

consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências e ainda, à 

implementação de projectos inovadores na área da saúde da visão. 
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O parâmetro eficiência, com uma ponderação de 25%, avaliado por 6 indicadores teve um 

resultado positivo (103%), com a superação a ser conseguida num indicador relacionado com a 

racionalização dos pedidos de MCDT às entidades convencionadas nos exames abrangidos 

pelos rastreios de base populacional. 

 

 

 

Finalmente, o parâmetro de qualidade, com uma ponderação de 30%, avaliado por 11 

indicadores teve um resultado que avaliado globalmente excedeu em 7% o valor previsto. Os 

três indicadores que superaram a meta espelham intervenções em diferentes áreas como 
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programas de saúde em setings específicos (monitorização do consumo de tabaco em meio 

escolar) comunicação e benchmarking, e formação dos profissionais de saúde. 
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IV - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

A atividade dos serviços da ARS Norte desenvolveram-se nos diferentes níveis de intervenção, 

desde a promoção e protecção da saúde, à prevenção da doença (rastreios de base 

populacional), à prestação direta de cuidados primários de saúde, cuidados hospitalares e 

cuidados continuados e paliativos. 

 

PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAUDE 
 

Esta é uma área nobre da intervenção em saúde publica, com um conjunto de programas que 

cursam há vários anos, dos quais se destacam: 

- Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PAS SE): 

● No ano de 2016 estiveram ativas 86 equipas PASSE locais distribuídas por 18 ACeS e 

3 ULS, envolvendo um total de 325 profissionais de saúde, 174 agrupamentos de escolas, 2 

542 turmas e 53 000 alunos. Na tabela 2 Pode ser observada a evolução temporal do 

programa. 

 

Tabela 2- Evolução temporal do PASSE 

Ano de 
implementação 

Equipas 
Profissionais 
das Equipas 

ACeS com 
Equipa 

Agrupamentos 
Escola 

Escolas Turmas Alunos 

2008/09 37 120 13 +1 ULS 36 61 108 1893 

2009/10 49 220 14 + 1 ULS 75 432 536 9549 

2010/11 68 267 19 + 1ULS 113 677 1455 28635 

2011/12 79 340 21 + 3ULS 171 1159 2605 51403 

2012/13 82 276 19
†
 + 3ULS 149 1102 2207 45592 

2013/14 83 296 18 + 3 ULS 179 1104 2388 48922 

2014/15 86 326 19 + 3 ULS 182 1249 2909
††

 59201 

2015/16 86 325 18 + 3 ULS 174 1218 2542 53000 

† Criação dos mega ACeS Maia/Valongo e Alto Ave; 
†† Maior proporção de turmas e alunos abrangidos pelos manuais de promoção de alimentação saudável ao invés dos que 
abordam apenas educação alimentar (mesmo relativamente aos anos letivos 2012/2013 e 2013/2014, nos quais esse aumento 
já havia sido reportado). 
 

- Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PP TT): 

● No ano de 2016 a proporção de ACES/ULS da região Norte com Consultas de Apoio à 

Cessação Tabágica foi de 100% (56% em 2015), tendo 4 ACES aberto formalmente as suas 

consultas no final do ano. As equipas de consultas em atividade em 2016 foram 62 (tendo sido 

de 37 em 2015), sendo 51 em ACES e 11 em hospitais, tendo realizado 7 090 consultas, mais 

11,6% que no ano anterior (6 354 em 2015); 

● No âmbito do projeto de monitorização do consumo de tabaco, nos alunos dos 7º, 9º e 

12º anos de escolaridade, estiveram envolvidos 18 ACeS/ULS, (tendo sido 11 em 2015) 

avaliados 13 893 alunos (tendo sido 16 344 em 2015), o que corresponde a um acréscimo de 
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participação de 63,6% ACES em relação ao ano letivo anterior e quanto à monitorização do 

consumo de tabaco nos profissionais das escolas com os 7º, 9º e 12º anos de escolaridade 

participaram 16 ACES (66,7%) com a participação de 15 811 profissionais. 

 

-  Programa Nacional de Saúde Escolar   

Da avaliação do ano letivo de 2015/2016, destacam-se os seguintes resultados: 

• O Programa Nacional de Saúde Escolar foi desenvolvido por 100% dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACES) / Unidades Locais de Saúde (ULS), do Pré-escolar ao Ensino 

Secundário.  

●    Foram abrangidos 98,2% dos Agrupamentos de Escolas/Escolas não agrupadas 

(AE/ENA) (meta 2016 - 70%); 

●     Foram abrangidos 82,7% das crianças/alunos (meta 2016 - 50%); 

●    Foram abrangidos 74% dos docentes e 68%  dos não docentes (meta 2016 - 50%); 

●     Percentagem de crianças/alunos alvo de Ações de Educação para a Saúde: 

� Saúde mental/competências socioemocionais – 16,8 (meta 2016 - 50%);         

� Alimentação saudável/atividade física – 38,9 (meta 2016 - 50%);            

� Educação para os afetos e sexualidade – 59,8 (meta 2016 - 50%);            

� Prevenção do consumo de tabaco – 14,8 (meta 2016 - 50%); 

� Prevenção do consumo de substâncias ilícitas – 8,9 (meta 2016 - 50%); 

� Prevenção do consumo de álcool – 10,6 (meta 2016 - 50%). 

De referir, ainda, que, na sequência do definido no Plano Estratégico do DSP 2015 – 2020, 

relativamente à promoção da saúde em contexto escolar, foi constituído um grupo de trabalho 

com profissionais das Equipas regionais de Saúde Escolar e dos outros programas regionais 

de promoção da saúde, em contexto escolar (PASSE, PELT, PNPSO e PRESSE), que 

começaram a  trabalhar em conjunto, a partir de setembro de 2016, com reuniões de 

periodicidade mensal, tendo, como objetivo final, a elaboração de um tronco de saúde 

mental/desenvolvimento de competências sócio emocionais, comum a todos os programas 

referidos. 

 

- Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) : 

• No ano de 2016, no âmbito dos projetos Saúde Oral em Saúde Infantil (SOSI), Saúde Oral 

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

Saúde Oral Crianças e Jovens com 16 anos (SOCJ16), Saúde Oral Crianças e Jovens com 

18 anos (SOCJ18), Saúde Oral em Grávidas (SOG), Saúde Oral em Pessoas Idosas 

(SOPI), Saúde Oral em pessoas com infeção VIH/sida e Intervenção Precoce no Cancro 

Oral (PIPCO), foram emitidos 258092 cheques-dentista, mais 14167 que no ano de 2015, e 
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foram utilizados 208643 cheques-dentista, mais 19387 que no ano de 2015, o que 

corresponde a uma proporção global de utilização do cheque-dentista de 80,8%, 

representando um acréscimo de 3,3% em relação ao ano 2015. 

- Programa Regional de Prevenção e Controlo da Infeçã o VIH/Sida : 

● Foram efetuadas três ações de formação dirigidas a profissionais das USF e UCSP de 

9 ACeS, para a implementação dos testes rápidos nos Cuidados de Saúde 

Primários, abrangendo 77 médicos e enfermeiros. 

 ●   Foram efetuadas 5 ações de formação sobre profilaxia pós-exposição profissional 

ao VIH e outros agentes biológicos, dirigidas a 125 profissionais dos CSP. 

● Foi produzido e divulgado um Manual de Procedimentos sobre Testes Rápidos nos 

Cuidados de Saúde Primários.  

● O número de ACES/ULS da região Norte que realizam teste rápido para deteção 

precoce da infeção VIH/sida aumentou para 70,8%. 

● Foram realizadas 3 reuniões com os interlocutores locais do programa VIH/Sida. 

● Foi proposta alteração ao sistema de informação SClinico, que permita a prescrição 

e registo de resultado do teste rápido nos CSP (versão 2.3 já em fase piloto).   

● Foi criado um grupo de trabalho com os coordenadores dos Centros de 

Aconselhamento e Diagnóstico (CAD)  

● Foi dada continuidade ao processo de atualização de bases de dados do INSA 

relativos à infeção VIH/Sida para cada ACeS/ULS, por ano de diagnóstico e por tipo 

de infeção (PA, CRS e Sida), sua atualização anual e divulgação no site da ARSN- 

PRVIH/Sida, para apoio à gestão regional e local do Programa; 

● Foi dada continuidade ao processo de identificação de necessidades e definição de 

estratégias de intervenção em populações vulneráveis, em conjunto com alguns 

parceiros chave (incluindo ONG e o programa AutoEstima), com o objetivo de 

planear para 2017 uma intervenção estruturada que permita a obtenção de 

indicadores relativamente à infeção VIH nos trabalhadores sexuais e HSH da região 

norte. 

• Foi estabelecida uma intervenção conjunta com a DICAD (Divisão Intervenção 

Comportamentos Aditivos e Dependências), com o objetivo de sistematizar a 

informação obtida junto dos utilizadores de drogas inseridos na rede de tratamento 

da toxicodependência e nas estruturas de redução de riscos e minimização de 

danos (RRMD). 

• Foram distribuídos cartazes e panfletos com informação sobre a infeção VIH, 

linguística e culturalmente adequados às principais populações de imigrantes da 

Região Norte, em português, inglês, espanhol, francês, ucraniano, romeno, 
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mandarim e árabe aos Aces identificados com população imigrante nos seus 

utentes inscritos; 

• Foi dado cumprimento à Norma da DGS nº 7/2014 de Distribuição, nas Unidades 

de Saúde, de Material Preventivo da Transmissão por Via Sexual do VIH com a 

distribuição em 19 Unidades de Saúde, de 200.540 preservativos masculinos, 

90.000 preservativos masculinos extra-fortes, 35.420 preservativos femininos, 

47.525 geles lubrificantes, 43.805 kit's sexy, 38.300 folhetos e 52.862 brindes. 

 

- Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escol ar (PRESSE): 

● No ano de 2016 estiveram ativas 250 equipas PRESSE locais distribuídas por todos 

os ACES e ULS da região, envolvendo um total de 1273 profissionais de saúde, 

educação e psicologia, 250 agrupamentos de escolas e cerca de 135 000 alunos. 

Pode ser observada, na tabela 2, a evolução temporal do programa. 

 

Tabela 3 - Evolução temporal da implementação do PRESSE n a região Norte 

Ano de Equipas Profissionais das Equipas AceS com Equipa Agrupamentos Escola Alunos 

08/09 23 70 23 23 4 200 

09/10 75 182 21 + 2 ULS 75 13 000 

10/11 137 436 23 + 2 ULS 137 75 000 

11/12 190 609 22 + 2 ULS 190 90 000 

12/13 247 893 21 + 3ULS 247 100 000 

13/14 247 1046 21 + 3ULS 247 120 000 

14/15 250 1160 21 + 3ULS 250 130 000 

15/16 250 1273 21 + 3ULS 250 135 000 

Fonte: equipa gestora regional do PRESSE/DSP/ARSN 

 

 

- Programa Autoestima 1 (intervenção dirigida a trabalhadores do sexo): 

•  Realizada ação de formação dirigida aos ACES da região Norte, para sensibilização 

dos profissionais das várias categorias para a importância da equidade em saúde e o trabalho 

com populações de difícil acesso. 

• Participação na 22a Conferência Mundial de Promoção da Saúde da UIPES, com 

apresentação do poster “O acesso à saúde como direito Humano – no norte de Portugal o 

programa Autoestima vai ao encontro dos trabalhadores do sexo” de 22 a 26 de Maio de 2016, 

em Curitiba, no Brasil. 

• Realizadas apresentações sob o título “A Saúde como direito humano - programa 

Autoestima e o acesso à saúde dos trabalhadores do sexo”, para alunos e professores da 

                                                      
1Tendo-se iniciado recentemente o trabalho do Nordeste Transmontano, são contabilizadas pela  primeira vez as 
atividades realizadas nesta região. 
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escola secundária Boa Nova (25/02/16), para alunos do ICBAS (17/05/16) e comunidade de 

Matosinhos (03/11/16 Associação Recreativa Aurora da Liberdade). 

 

Tabela 4 - Indicadores de actividade do Programa Aut oEstima 2008-2016 

Indicadores de Atividade: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nº de mulheres conhecidas 5136 5444 5760 6050 6381 6747 

Nº de novas mulheres 386 308 316 290 331 371 

Nº de contactos estabelecidos 6155 5644 5419 5542 5260 4573 

Nº de preservativos masculinos distribuídos 172489 167557 173670 176654 180097 179631 

Nº de preservativos femininos distribuídos 2914 3112 2519 3581 4035 6077 

Nº de testes rápidos HIV realizados - - - - - 33 

 Nº de lubrificantes distribuídos 11435 15165 16663 18885 20814 12079 

Nº de consultas médicas (CA) 740 837 619 498 437 389 

Nº de 1ªs consultas (CA) 107 139 95 80 98 76 

Nº contactos com enfermagem (CA) 1204 1208 1059 944 1099 1111 

Nº contactos com Psicologia (CA) 697 776 777 365 168 389 

Nº contactos com Serviço Social (CA) 1978 1774 1440 1236 1314 1219 

 

 

Uma outra área relevante é da vigilância epidemiológica e ambiental. 

 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

� Os programas/projetos que estiveram em curso na Área Funcional da Vigilância 

Epidemiológica das Doenças Transmissíveis, no ano de 2016, foram os seguintes: 

● Vigilância e Controlo das Doenças Transmissíveis de Declaração Obrigatória 

● Vigilância e Controlo da Tuberculose 

● Vigilância e Controlo da Tuberculose Multirresistente 

● Vigilância e Controlo das Meningites na Comunidade 

● Programa Nacional de Vacinação 

● Vigilância e Controlo das Toxinfeções Alimentares Coletivas 

● Plano Pós-Eliminação da Poliomielite – Vigilância Epidemiológica da Paralisia Flácida 

Aguda 

● Vigilância Epidemiológica Integrada da Doença dos Legionários 

● Vigilância Epidemiológica da Gripe 

 

Em 2015 tornou-se obrigatória a notificação eletrónica de doenças transmissíveis através da 

aplicação informática de suporte ao SINAVE e em fevereiro de 2016 procedeu-se à primeira 
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alteração ao Regulamento de Notificação Obrigatória de Doenças Transmissíveis e Outros 

Riscos em Saúde Pública com vista à implementação do processo de notificação laboratorial, 

por forma a permitir uma vigilância integrada, clínica e laboratorial dos casos de doenças 

transmissíveis de notificação obrigatória. 

 

Das doenças notificadas na aplicação informática de suporte ao SINAVE na região norte, 

destacaram-se a tuberculose com um total de 792 casos, a sífilis (excluindo a sífilis congénita) 

com 304 casos e a hepatite C com 217 casos, em 2016 

 

Na área da vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis é de destacar: 

 

� Programa de Vigilância e Controlo da Tuberculose 

Foi dada continuidade às atividades planeadas no programa e ao projeto de vigilância 

internacional iniciado em 2014. Foi também dada continuidade à aplicação dos protocolos 

assinados em 2016, nomeadamente com o DICAD e entre a DGS e a DGRSP. Foi garantida a 

participação nas reuniões convocadas pela Direção-Geral da Saúde. Foi organizada formação 

para os profissionais de saúde, mais concretamente foram realizadas as 4 ações de formação 

planeadas e foram divulgadas orientações e documentos técnicos relacionados com a 

tuberculose. Foi realizada uma reunião com os interlocutores locais do PNT, nos ACeS, ULS e 

CH e ainda com os responsáveis por todos os laboratórios que trabalham na área da 

tuberculose. Foi dada resposta a solicitação de pareceres superiores sobre recursos humanos 

dedicados à tuberculose. Foi dado apoio técnico à investigação e controlo de surtos de 

tuberculose. Foi dada continuidade ao projeto de intervenção sobre grupos populacionais 

socialmente excluídos na cidade do Porto, projeto financiado pelas EEA Grants e em 

colaboração com os serviços de saúde pública locais e com o Instituto de Ciências da Saúde 

da Universidade do Minho e com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. 

. 

� Programa de Vigilância e Controlo da Tuberculose Mu ltirresistente: 

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. 

 

� Programa Nacional de Vacinação 

As coberturas vacinais na região Norte mantiveram-se elevadas e superiores ou iguais a 97% 

para todas as vacinas nas coortes de nascimento de 2015, 2014, 2009 e 2002 (avaliação do 

esquema cumprido em 31/12/2016);  
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As coberturas vacinais da VASPR II foram superiores ou iguais a 98%, nas coortes de nascidos 

entre 2008 e 1998 (avaliação em 31/12/2016).  

Em 2016 ocorreram surtos/epidemias de sarampo no continente europeu e no continente 

americano, entre crianças e adultos. Face ao risco de infeção pelo vírus do sarampo em 

viagens internacionais, a Direção-Geral da Saúde reforçou a necessidade de vacinação nas 4 a 

6 semanas antes da viagem (Comunicado C119_01_v1, datado de 01/08/2016). De salientar 

que na região Norte não houve registo de casos confirmados de sarampo durante 2016. Em 

setembro de 2016, Portugal recebeu os diplomas oficiais da Organização Mundial da Saúde 

que certificam a eliminação de rubéola e de sarampo.  

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

poliomielite (coberturas com VIP na avaliação do PNV cumprido em 31/12/2016 de 99,1%, 

97,6% e 98,8% para as coortes de 2015, 2009 e 2002, respetivamente); 

 

� Programa de Vigilância Epidemiológica Integrada da Doença dos Legionários: 

Ao nível das atividades definidas neste Programa, mantém-se a necessidade de melhorar a 

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

como de 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 para exame 

cultural e caracterização molecular de estirpes;  

Em 2016, foram acompanhadas as investigações epidemiológicas e ambientais de 107 casos 

confirmados da região norte e a intervenção local em dois clusters; 

Em 2016, a região norte integrou um grupo de trabalho liderado pela Direção-Geral da Saúde, 

no âmbito do Programa de Vigilância Ambiental da Doença dos Legionários - PROVAL. Entre 

outras atividades a desenvolver, pretende-se efetuar um estudo piloto que decorrerá nas 

cidades do Porto e Lisboa, no contexto do Programa de Vigilância Ambiental da Doença dos 

Legionários 

 

� Programa de Vigilância Epidemiológica da Gripe  

Durante a época 2015/2016 foi dada continuidade às atividades de monitorização da procura 

dos serviços de saúde por síndrome gripal, por consulta do SIARS. Para além disso, e 

conforme planeado, foram recebidos a analisados os dados de vigilância laboratorial 

provenientes do laboratório do CHSJ. Os dados provenientes da vigilância diária da 

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

elaborados 2 relatórios no início da época sob vigilância, relatórios semanais durante o período 

epidémico e um relatório final. 
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� Programa de Vigilância e Controlo das Toxinfeções A limentares Coletivas (TAC ): 

Do total de casos notificados no SINAVE em 2016, 16,2% correspondem a doenças 

transmitidas pela ingestão de alimentos, incluindo a água, o que representa um aumento de 1,2 

pontos percentuais. 

Em 2016 foram notificados no SINAVE, 12 surtos ocorridos na região norte, constituindo-se 

situações de TAC, incluindo dois casos de botulismo. 

Manteve-se estreita articulação com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, o que 

permitiu a realização conjunta de duas ações de formação no âmbito da investigação de 

toxinfeções alimentares coletivas, dirigidas aos profissionais das Unidades de Saúde Pública 

da região norte. 

Evidenciada a necessidade de melhoria, foi revisto o programa, no sentido de o adaptar às 

atuais necessidades de notificação de riscos em saúde pública. Em reunião com a Direção-

Geral da Saúde, foi apresentada proposta de revisão das circulares vigentes à vigilância e 

controlo das toxinfeções, bem como os formulários concebidos para inclusão da notificação e 

inquérito epidemiológico de TAC na aplicação informática de suporte ao SINAVE. Foi divulgado 

junto de todas as Unidades de Saúde Pública da região o Manual de Procedimentos relativo ao 

programa 

 

� Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite – Plano de Ação Pós-

Eliminação 

Em 2016 manteve-se o risco de importação da doença pelo que se mantiveram as orientações 

relativas à vacinação contra a poliomielite aos viajantes, bem como para a identificação e 

vacinação de populações vulneráveis, nomeadamente de refugiados e migrantes de países 

afetados pela pólio. 

Notificação de dois casos de PFA e de zero casos de poliomielite. 

 

SAÚDE AMBIENTAL 
 

Os programas e projetos em curso nesta área e para ano de 2016 foram os seguintes:  

• Programa de Vigilância Sanitária 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 Regional de Saúde Ocupacional 
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• REVIVE – Rede de Vigilância de Vetores  

• Programa de Gestão de Resíduos Hospitalares  

• Saúde Sazonal – Verão & Saúde - Plano de Contingência Regional para as Temperaturas 

Extremas Adversas 

• Saúde Sazonal – Inverno & Saúde - Plano de Contingência Regional para as Temperaturas 

Extremas Adversas 

  

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 mantenham 

procedimentos normalizados, com evidentes ganhos em efetividade e eficiência desses 

programas. 

 

Na área da vigilância em Saúde Ambiental é de desta car: 

 

● A participação de profissionais do DSP na Comissão Técnica de Acompanhamento do 

Programa Nacional de Saúde Ocupacional - 2.º Ciclo 2013/2017, tendo participado em cinco 

reuniões (via Skype) com a Direção-Geral da Saúde e promovido, a nível regional, a discussão 

e revisão de vários documentos de trabalho apresentados nas reuniões; 

● Integração de três profissionais no Grupo de Trabalho constituído na Direção-Geral da 

Saúde, para revisão da Circular Normativa n.º 14/DA, de 21.08.2009, referente ao Programa de 

Vigilância Sanitária de Piscinas 

● A participação de ARS Norte, IP (com dois elementos do DSP) num grupo de trabalho 

da DGS – PROVAL – no âmbito do Programa de Vigilância Ambiental da Legionella, fase Piloto 

Lisboa e Porto (conforme já tinha sido referido). Os elementos participaram numa reunião com 

o grupo de trabalho, via Skype, tendo sido definidas as tarefas a cumprir em 2017. 

● A realização de oito vistorias a empresas pela equipa regional de Saúde Ocupacional, 

em representação da DGS, no âmbito do processo de autorização dos serviços externos de 

saúde no trabalho, com elaboração dos respetivos autos de vistoria e envio dos mesmos à 

DGS. 

● A registar a realização do Encontro Nacional de Saúde Ocupacional, que ocorreu em 17 

de novembro de 2016, sendo de realçar a participação da equipa regional do norte, quer na 

Comissão organizadora do evento, quer através da apresentação de uma comunicação no 

evento: “Vigilância epidemiológica da doença profissional”. 

● A participação de uma profissional num grupo de trabalho para revisão da Portaria n.º 

1220/2000, constituído pelas seguintes entidades: DGS, DGEG, INSA e IST.  



31 
 

● Foi mantida a colaboração técnica de elementos da área da Saúde Ambiental nos 

processos de avaliação ambiental realizados pelas USP, no âmbito do Programa de Vigilância 

Epidemiológica Integrada da Doença dos Legionários. 

● Em 2016 deu-se continuidade ao programa REVIVE, tendo sido efetuadas colheitas de 

culicídeos e ixodídeos; 

● Em 2016, profissionais do Departamento de Saúde Pública foram nomeados 

representantes da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. para integrarem os 

seguintes grupos de trabalho: 

− Programa Nacional de Gestão do Combustível Irradiado e dos Resíduos Radioativos, 

promovida pela Comissão Reguladora para a Segurança das Instalações Nucleares 

(COMRSIN); 

− Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas – Grupo Setorial Saúde 

(ENAAC 2020 – Setor Saúde) da Direção-Geral da Saúde; 

− Conselho de Região Hidrográfica do Norte para Plano de Gestão da Regiões 

Hidrográficas do Norte (PGRH); 

− Conselho de Região Hidrográfica do Centro para Plano de Gestão da Regiões 

Hidrográficas do Centro (PGRH). 

 

Ainda sob a égide do Departamento de Saúde Pública outras áreas merecem destaque: 

 

- OBSERVATÓRIO  REGIONAL  DE SAÚDE 

 

Deu-se continuidade ao trabalho que tem vindo a ser efectuado de investir no desenvolvimento 

de uma plataforma de informação e comunicação em saúde para apoiar as atividades regionais 

e, sobretudo, locais (ao nível dos ACeS/ULS) de observação de saúde da população, 

planeamento em saúde, tomada de decisão e contratualização. 

São, assim, de destacar, no ano de 2106: 

 

A continuidade do trabalho colaborativo dos Observatórios Regionais de Saúde das cinco ARS, 

com a atualização dos Perfis Locais de Saúde (PeLS), a elaboração conjunta dos Perfis 

Regionais de Saúde, a partir da definição de uma estrutura comum (PeRS), e a atualização da 

aplicação informática mortalid@ades.infantil; 

A atualização da ferramenta informática na área da morbilidade nos Cuidados de Saúde 

Primários (CSP), com base na informação gerada pelo SIARS2, e a organização das bases de 

                                                      
2 Sistema de Informação da ARSN 
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dados para a atualização da ferramenta da morbilidade hospitalar, desenvolvida a partir da base 

de dados dos GDH3; 

Definição da estrutura do novo modelo da ferramenta de análise da mortalidade (Carga da 

mortalidade) e respetivos indicadores, e construção da base de dados de "suporte" da 

ferramenta; 

Desenvolvimento de um modelo de Previsão da evolução da Mortalidade (Mortality Forecasting) 

e respetiva ferramenta, que foram apresentados e discutidos no contexto de uma formação-ação 

dirigida a profissionais das Unidades de Saúde Pública dos ACeS/ULS da região; 

No âmbito do programa COSI, a preparação e acompanhamento do trabalho de campo da 4.ª 

Ronda COSI – 2016, em toda a região Norte, que, para além da equipa gestora regional, 

envolveu 65 examinadores COSI (equipas locais dos ACES/ULS), 62 Escolas/Agrupamentos de 

Escolas, 1988 crianças e 1988 famílias; 

 

No âmbito do estudo da Carga da Doença, a colaboração com a DGS e o Institute of Health 

Metrics and Evaluation, na construção do acordo de colaboração entre ambas as entidades e no 

desenvolvimento de estimativas subnacionais. 

 

Os programas e projetos que estiveram em curso na Área Funcional Observatório Regional de 

Saúde, no ano de 2016, foram os seguintes: Perfis de Saúde; COSI; mort@lidades; 

morbilid@des , Carga da Doença. 

 

 PLANEAMENTO EM SAÚDE  
 

Relativamente aos Planos de Saúde da população, que colocam nas agendas regionais e 

locais as principais necessidades de saúde da população, salienta-se, no ano de 2016: 

- a Avaliação Intercalar dos PLS, com a divulgação do relatório de Avaliação Intercalar aos 

AceS/ULS e 32acturado3232 USP e através do portal da ARS Norte, e sua discussão com as 

USP da região; 

- a realização de um Grupo Focal (Focus Group) com a participação de várias entidades-chave 

da região Norte fora do 32actur da saúde, no âmbito da implementação do Plano Regional de 

Saúde do Norte, onde se identificaram duas estratégias comuns a implementar para dar 

resposta às principais necessidades de saúde da população; foi, ainda, definida com os 

parceiros externos regionais a extensão do PRSN a 2020. 

Foi 32acturado a orçamentação de trinta e seis programas e 32acturado em curso no DSP, 

para o ano de 2016. 

Foi assegurado o apoio técnico ao processo de contratualização interna das Unidades de 

Saúde Pública, em articulação com o Departamento de Contratualização da ARSN.  
                                                      
3 Grupos de Diagnóstico Homogéneo 
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Foi elaborado o Relatório de Atividades 2015, a partir dos relatórios enviados por vinte e sete 

dos programas e 33acturado em curso nesse ano.  

Portanto, os programas e 33acturado que estiveram em curso na Área Funcional Planeamento 

em Saúde, no ano de 2016, foram os seguintes: 

 

� Planos de Saúde da População 

Planos Locais de Saúde 2011-2016 

Plano Regional de Saúde do Norte 2014-2016 

� Monitorização e Avaliação (M&A) de Programas e Proj etos de Saúde 

 

AUTORIDADE DE SAÚDE 
 

Para além de serem asseguradas as funções inerentes à competência de Autoridade de Saúde 

Regional, continuou a ser garantido o apoio técnico às Autoridades de Saúde da região Norte. 

No que diz respeito ao Alerta e Resposta em Saúde Pública foi dada continuidade à análise, 

validação e envio regular de informação relevante em Saúde Pública, para as autoridades de 

saúde locais e outros serviços de saúde: divulgação dos relatórios semanais da Unidade de 

Emergência em Saúde Pública (UESP) da Direção-Geral da Saúde e consultada com 

regularidade a informação divulgada nos sítios do ECDC e do CDC. Foi dado apoio técnico aos 

serviços locais nas situações de alerta ou de surto de doença 33acturado33 registadas ao 

longo do ano, designadamente surtos de doença dos Legionários no Grande Porto, surtos de 

gastroenterite em diferentes áreas geográficas, surtos de tuberculose e ainda outras situações 

que pontualmente mereceram contacto com os serviços locais. Foram ainda produzidas 

informações sobre as ocorrências registadas a enviar ao CD da ARS Norte e à DGS. Foram 

ainda elaboradas respostas a questões colocadas ao DSP por utentes, questões essas 

relacionadas com doenças 33acturado3333. 

 

Foram realizadas 21 488 Juntas Médicas de avaliação do grau de incapacidade pelas 28 

Juntas Médicas em funcionamento. A Junta Médica de recurso de avaliação do grau de 

incapacidade realizou 21 Juntas Médicas de recurso. 

 

Relativamente à Sanidade Internacional, mantiveram-se em 33acturado33 os sete Centros de 

Vacinação Internacional da região (consulta do viajante, vistorias a navios e aeroporto), foram 

realizadas 12 793 consultas do viajante (12 504 em 2015) e foram inoculadas 19219 de 
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vacinas de baixo consumo (20 045 em 2015). Manteve-se o apoio técnico no âmbito da 

implementação do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO).  

 

 LABORATÓRIO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA   
 

Foram desenvolvidas as 34acturado3434 inerentes à 34acturad do Laboratório Regional de 

Saúde Pública (LRSP).  

Refira-se a introdução de novas matrizes, nas áreas de microbiologia (ar interior) e análises 

clínicas (pesquisa de sangue oculto nas fezes). 

Foi concedida, pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), a renovação da acreditação de 

trinta e cinco métodos analíticos e a acreditação, no 34actur de química, de um novo método. 

Âmbito acreditado – águas e análises clínicas num total de trinta e seis métodos analíticos para 

diferentes matrizes (Anexo Técnico de Acreditação Nº L0434 -1). 

No âmbito da Norma EN ISSO 17025: 2005, foi 34acturado o pedido de extensão para 

acreditação do parâmetro cloreto de sódio (cloreto) em alimentos 34acturado3434o34s e pré-

confecionados-sopa e a pesquisa de Legionella spp e de Legionella pneumophila por biologia 

molecular em águas de consumo, águas de processo, águas naturais doces (termais),e águas 

de piscina. Realça-se o bom desempenho em programas de avaliação externa da qualidade, 

em todas as áreas de 34acturado34 do LRSP. 

Integrados em programas de vigilância foram, no 34actur de microbiologia, processadas 6055 

amostras de água (consumo, piscinas, balneares e termais), tendo sido realizados 33.373 

ensaios; 206 amostras para pesquisa e quantificação de Legionella spp e 201 para pesquisa e 

quantificação de Legionella pneumophila. Foram, ainda, realizados 54 ensaios em lamas 

maturadas com Águas Minerais Naturais destinadas a tratamentos. Analisaram-se 285 

amostras de esfregaços de manipuladores de alimentos e superfícies com 1242 ensaios e 

34acturado34 57 ensaios em ar interior. 

O 34actur de química, num total de 1626 amostras de água de consumo e de piscina 34acturad 

8806 ensaios e avaliou a concentração de cloreto de sódio em 286 amostras de sopa fornecida 

a estabelecimentos escolares e IPSS. 

O LRSP prestou serviços a clientes externos, tendo analisado 830 amostras de águas de 

consumo, de piscinas, balneares, de processo e águas naturais. 

No apoio laboratorial ao Programa de Luta Contra a Tuberculose, em 2696 amostras de 

34acturado3434o, urina e outros produtos, realizaram-se 10473 exames diretos e culturais de 

micobactérias, 385 antibiogramas e identificações tendo sido, ainda, 34acturado34 2110 testes 

IGRA, dos quais 988 destinados a clientes externos. 
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Para a realização do Controlo Interno de Qualidade (CIQ), foram 35acturado35 2500 ensaios 

microbiológicos,2909 ensaios químicos e 957ensaios de análises clínicas  

No total, foram realizados 49634 ensaios de matriz ambiental e 13925 ensaios de análises 

clínicas. 

Em conformidade com o preçário em vigor para o LRSP, a receita total realizada foi de 

336.426,45€, tendo sido 35acturado a clientes externos o valor de 67.054,36€. 

 

 

PREVENÇÃO DA DOENÇA 

 

Do rol de intervenções nesta área destacamos os programas de rastreio de base populacional. 

 

RASTREIOS DE BASE POPULACIONAL NA REGIÃO NORTE 
 

Os programas de rastreio organizados, de base populacional, viram no ano de 2016 a sua 

importância e prioridade reconhecida, com o Despacho n.º 4771-A/2016, de 7 de abril do 

Senhor Secretário de Estado da Saúde, apontando metas temporais para a implementação em 

2016 e cobertura generalizada em 2017, dos 3 programas de rastreio oncológico: cancro do 

colo do útero, cancro da mama e cancro do colon e reto, e na área da diabetes, o diagnostico 

sistemático de uma das suas complicações - retinopatia diabética. 

 

 

RASTREIO DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO (RCCU) 
 

• População Alvo: Mulheres dos 25-60 anos = 986.812 

• Método de rastreio: Citologia em meio liquido, com teste HPV quando indicado 

(ASCUS+). 

• Periodicidade: 5 em 5 anos 

• Cobertura Atual: 21 ACES e 2 ULS (em termos populacionais representa 95,3%) 

(falta apenas incluir a ULS de Matosinhos que pretendia ser centro de leitura, mas que as 

condições contratuais com o IPO não o permitiram) 

• População Elegível no ano: (940.019/5) = 188.003 

• Número de Mulheres Convidadas para realizar rastreio no ano 2016 = 106.784 

• Número de Mulheres Rastreadas em 2016 = 88.501 

• Taxa de cobertura = 61% 

• Taxa de participação =83% 
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• Taxa de Rastreio = 50% 

• Número de Leituras Realizadas em 2016 = 69.453 

• Taxa de positivos: 2,9% 

• Número de casos com Lesões Referenciados ao Hospital: 1.993 

• Número de cancros identificados, incluindo carcinoma in situ: 6 

 

 

 

Em 2016 duplicou-se o número de mulheres rastreadas face ao ano anterior. Foi dada 

oportunidade de realizar o rastreio a 61% da população elegível no ano. Aumentou a 

percentagem de casos positivos, podendo querer significar um alargamento do universo das 

mulheres habitualmente rastreadas, indo-se um pouco além do rastreio meramente oportunista. 

Foram quase 2 mil as mulheres referenciadas ao hospital, em função dos resultados apurados 

no programa de rastreio, com 3 casos em estadios de desenvolvimento avançado e outros 3  já 

como carcinoma in situ.   Em 2016, quase metade dos ACES/ULS atingiram  taxas de 

cobertura no RCCU superiores a 60% tendo rastreado mais de 50% da população elegível no 

ano. 
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Tabela 5 - Desempenho dos ACES em função da população elegível  

  Situação Atual  

ACES 
População 

elegível no ano 

Mulheres 

Convidadas 

Mulheres 

Rastreadas 

Taxa de 

Cobertura 

Taxa 

Participação 

Taxa de 

Rastreio 

Vale do Sousa Norte 8.750 8.043 6.901 91,9% 85,8% 78,9% 

Santo Tirso/Trofa 6.123 5.225 4.566 85,3% 87,4% 74,6% 

Marão e Douro Norte 5.422 4.456 3.310 82,2% 74,3% 61,0% 

Aveiro Norte 6.103 4.927 3.761 80,7% 76,3% 61,6% 

Braga 10.269 8.225 7.505 80,1% 91,2% 73,1% 

Gondomar 8.909 6.318 5.825 70,9% 92,2% 65,4% 

ULS Alto Minho 12.128 8.308 6.783 68,5% 81,6% 55,9% 

Barcelos/Esposende 8.459 5.752 5.045 68,0% 87,7% 59,6% 

Douro Sul 3.668 2.482 1.908 67,7% 76,9% 52,0% 

Baixo Tâmega 8.802 5.821 4.890 66,1% 84,0% 55,6% 

Gerês/Cabreira 5.497 3.509 2.981 63,8% 85,0% 54,2% 

Feira/Arouca 8.133 4.706 3.435 57,9% 73,0% 42,2% 

Alto Ave 14.520 8.111 7.215 55,9% 89,0% 49,7% 

Gaia 8.198 4.416 3.097 53,9% 70,1% 37,8% 

Nordeste 6.120 2.949 1.805 48,2% 61,2% 29,5% 

Vale do Sousa Sul 9.598 4.582 3.889 47,7% 84,9% 40,5% 

Porto Ocidental 8.805 4.165 2.827 47,3% 67,9% 32,1% 

Porto Oriental 5.987 2.273 2.074 38,0% 91,2% 34,6% 

Alto Tâmega e Barroso 4.173 1.490 1.280 35,7% 85,9% 30,7% 

Póvoa de Varzim/Vila do Conde 7.951 2.559 2.311 32,2% 90,3% 29,1% 

Maia/Valongo 11.890 3.805 3.119 32,0% 82,0% 26,2% 

Espinho/Gaia 9.721 2.935 2.376 30,2% 81,0% 24,4% 

Famalicão 6.667 1.727 1.602 25,9% 92,8% 24,0% 

 

 

- Experiência piloto de um novo método de rastreio primário: Serotipagem de HPV 

 

O acréscimo substancial no número de citologias realizadas aliado a problemas concursais 

mais longos do que o esperado na aquisição dos KITS e equipamentos de leitura, levou a um 

atraso considerável no tempo de leitura.  

Para minimizar o problema e atento às experiencias e praticas em outros países e ao parecer 

do Coordenador Nacional do Programa de Doenças Oncológicas, foi iniciado em setembro de 

2016 uma linha de produção adicional para a leitura das citologias, que tinha como método de 

rastreio primário a serotipagem do HPV, com citologia reflexa nos casos positivos. 
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Até ao final do ano foram realizados 13.474 testes distribuídos de forma aleatória, sendo quiçá 

a maior amostra realizada no país, com esta metodologia num contexto de um programa de 

rastreio. 

Foi obtida uma taxa de HPV positivo de 8.8% o que permite tornar exequível a evolução futura 

deste método para teste primário único. 

 

 
 

Tabela 6 - Resultados dos exames que tiveram como método de ra streio 

primário a serotipagem do HPV 

ACES 

HPV16 e/ou 
HPV18 

Positivo 

HPV Positivo, 
outros que não 

HPV16 ou HPV18 
HPV 

Negativo 

Total Exames 
de deteção de 

HPV 
% HPV 
16/18 

% HPV 
positivos 

Porto Oriental 7 42 294 343 2,0% 14,3% 

Porto Ocidental 3 47 363 413 0,7% 12,1% 

Gaia 5 61 521 587 0,9% 11,2% 

Maia/Valongo 12 34 368 414 2,9% 11,1% 

Braga 31 102 1083 1216 2,5% 10,9% 
Póvoa de Varzim/Vila do 
Conde 11 36 384 431 2,6% 10,9% 

Espinho/Gaia 8 28 327 363 2,2% 9,9% 

Santo Tirso/Trofa 8 57 622 687 1,2% 9,5% 

Barcelos/Esposende 14 61 750 825 1,7% 9,1% 

ULS Alto Minho 12 80 924 1016 1,2% 9,1% 

Baixo Tâmega 14 60 787 861 1,6% 8,6% 

Famalicão 9 13 234 256 3,5% 8,6% 

Aveiro Norte 5 33 411 449 1,1% 8,5% 

Feira/Arouca 4 47 569 620 0,6% 8,2% 

Vale do Sousa Sul 14 41 624 679 2,1% 8,1% 

Marão e Douro Norte 6 35 493 534 1,1% 7,7% 

Alto Ave 18 53 855 926 1,9% 7,7% 

Gondomar 17 55 917 989 1,7% 7,3% 

Alto Tâmega e Barroso 1 12 189 202 0,5% 6,4% 

Douro Sul 1 19 301 321 0,3% 6,2% 

Vale do Sousa Norte 9 30 599 638 1,4% 6,1% 

ULS Nordeste 5 14 303 322 1,6% 5,9% 

Gerês/Cabreira 3 14 365 382 0,8% 4,5% 

Total 217 974 12283 13474 1,6% 8,8% 

 

É significativa a variação observada na percentagem de casos positivos entre os ACES, com 

as áreas mais urbanas, como era expectável,  a apresentarem valores mais expressivos, por 

sinal muitas delas com taxas de rastreio menores. 
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RASTREIO DO CANCRO DA MAMA 
 

O ano de 2016 foi determinante para a conclusão da cobertura total por ACES e ULS da região 

Norte. Com a adição de mais três unidades móveis e uma reorganização da distribuição das 

unidades já existentes foi possível iniciaram o programa: o ACES de Vale Sousa Norte,  o 

ACES Santo Tirso/Trofa,  ACES Famalicão, ACES Vale Sousa Sul e ACES Povoa Varzim/Vila 

do Conde. 

Sinteticamente: 

• População Alvo: Mulheres dos 45-69 anos = 663.467 

• Método de rastreio: Mamografia 

• Periodicidade: 2 em 2 anos 

• Cobertura Atual: 21 ACES e 3 ULS  

• População Elegível no ano: (663.467/2) = 331.734 

• Nº Mulheres Convidadas para realizar rastreio em 2016 = 268.412 

• Nº Mulheres rastreadas em 2016 = 155.057 

• Taxa Cobertura= 81% 

• Taxa de participação =58% 

• Taxa positivos para aferição =5 % 

• Nº utentes que realizaram consultas de aferição = 6.961 

• Número de Referenciações hospitalares = 766 

• Taxa de positivos para referenciação hospitalar = 0.5% 
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Nos programa de rastreio em que a metodologia organizacional assenta numa itinerância da 

unidade de rastreio por várias localizações geográficas para potenciar a acessibilidade, como é 

o caso deste rastreio, as avaliações centradas no ano civil ilustram bem a atividade do 

programa, mas muitos dos seus indicadores ficam prejudicados porque o processo não está 

concluído (calendário rastreio coincide com a transição do ano civil) 

Se avaliação for feita com a volta do rastreio concluída, as taxas de adesão apuradas são 

significativamente melhores. 
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Gráfico 9 - Taxa de Adesaão do RCM - última volta concluída
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Quanto maior é o tempo de implementação do rastreio, menor é o peso relativo dos casos com 

necessidade de referenciação hospitalar. 

Os primeiros 6 ACES com maiores taxas de referenciação, identificados no gráfico acima, só 

realizaram um ou duas voltas de rastreio organizado, enquanto os 6 ACES últimos tem três ou 

mais voltas de rastreio efetuadas. 

 

 

RASTREIO DO CANCRO DO COLON E RETO 
 

Este programa de rastreio tarda a implementar-se na região Norte, por não se terem reunidas 

as condições e recursos necessários, para garantir uma resposta atempada e sustentada, à 

realização das colonoscopias resultantes do rastreio populacional, após a realização do teste 

primário de pesquisa de sangue oculto (método imunoquímico). 

No cumprimento das determinações do supra Despacho n.º 4771-A/2016, de 7 de abril , a ARS 

Norte apresentou um modelo organizativo para a implementação deste programa de rastreio, 

que terá 3 fases: 

1ª – Estudo piloto a realizar no último trimestre de 2016, incluindo 2 ACES e 2 Hospitais 

2ª – Alargamento do programa a toda a região para o grupo etário 50-60 anos, a ser 

concretizado até 31 de dezembro de 2017 

3ª – Alargamento anual e de forma faseada aos restantes grupos etário (60-74 anos) 
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Gráfico 10 - Taxa referenciação hospitalar por mil mulheres rastreadas
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Este tempo pode ser encurtado se no decurso do processo for possível concretizar soluções 

sustentáveis na disponibilidade de recursos humanos, físicos e financeiros. 

 

Resumo da proposta para realização do Estudo piloto de RCCR: 

 

Componente Populacional: 

Horizonte temporal: 15 setembro a 31 de Dezembro de 2016 

População Alvo: 50-74 anos 

Área de Abrangência: 6 USF pertencentes a 2 ACES (cerca de 6.000 pessoas) 

Hospitais em piloto: 2 Hospitais cuja área de influência direta contenha os ACES em piloto. 

Componente Laboratorial 

Método Rastreio: Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes (PSOF) pelo método imunológico para deteção de Hemo globulina 

Humana, seguido de colonoscopia total dos casos positivos ou inconclusivo. 

Centro de Leitura: Laboratório de Saude Publica de Braga 

Componente Clinico 

Exame para confirmação de suspeita de diagnóstico: Colonoscopia total, com ou sem sedação, com registo fotográfico do cego. 

Anatomia Patológica: diagnóstico anátomo-patológico das polipectomias efetuadas  

Referenciação cirúrgica: Casos identificados com indicação cirúrgica 

ORGANIZAÇÃO 

Iremos utilizar diferentes metodologias nos 2 grupos em piloto (ACES/HH) 

Método A: Entrega do KIT por uma enfermeira da equipa de saúde num contexto de ensino em grupo  

População alvo: 5 USF, tendo cada uma grupo quinquenal elegível para rastreio especifico (USF A, 50-54 anos, USF B , 55-59 

anos…USF E 70-74 anos) 

Dimensão: 3000 pessoas 

ACES: Maia/Valongo 

Hospital: IPO 

Método B: Entrega do KIT com folheto explicativo, via CTT, com ou sem aviso de interesse prévio. 

População Alvo: 5 USF, tendo cada uma grupo quinquenal elegível para rastreio especifico (USF A, 50-54 anos, USF B, 55-59 

anos…USF E 70-74 anos) 

Dimensão: 3000 pessoas 

ACES: Póvoa Varzim/Vila do Conde 

Hospital: HPH (ULS Matosinhos) 

 

Houve necessidade de ajustar os calendários, porque as alterações que foram necessárias 

introduzir na aplicação informática e o tempo para os procedimentos administrativos de 

aquisição dos vários componentes do rastreio estarem concluídos, assim implicaram. 

No dia 16 de Dezembro iniciou-se o rastreio piloto nas unidades do ACES Maia/Valongo, com 

uma sessão publica na USF de Valongo a assinalar este facto e a entrega ao primeiro grupo de 

utentes do KIT de pesquisa de sangue oculto nas fezes. 
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RASTREIO DA RETINOPATIA DIABÉTICA 
 

� População Alvo: Inscritos com o código ICPC de Diabetes (T89 ou T90) = 

291.094 

� Método de rastreio: Retinografia não midriática. 

� Periodicidade: anual 

� Cobertura Atual: 19 ACES e 3 ULS (falta apenas incluir o ACES de Famalicão e 

de Vale Sousa Sul) 

� Nº Diabéticos convidado para realizar rastreio em 2016 = 106.565 

� Nº Diabéticos rastreadas em 2016 = 68.309 

� Taxa de participação = 64.1% 

� Taxa de positivos: 4,7% 

� Taxa de inconclusivos: 3.2% 

� Número de Referenciações hospitalares em 2016: 2.231 

� Número de 1º consultas hospitalares efetivadas em 2016 a utentes 

referenciadas pelo programa de rastreio= 2.121 

 

A disponibilidade limitada, por vezes até com intermitências, dos técnicos de ortótica 

disponibilizados pelos hospitais, ao abrigo do Protocolo firmado com a ARS Norte, tem levado 

à interrupção do rastreio em locais que já tinham iniciado (os 3 ACES da área do CHTMAD e o 

ACES Vale Sousa Norte na área do CHTS), o que representa um problema na sustentabilidade 

do programa nesses locais. 

No ano 2016 houve progressos significativos no tempo médio de resposta aos tratamentos dos 

casos provenientes do rastreio, garantindo-se o cumprimento da meta regional de 60 % dos 

Hospitais realizaram a 1ª consulta hospitalar nos 30 dias seguintes ao diagnóstico de 

complicação ocular da diabetes 

 

 

Tabela 7 - Tempo Médio de Resposta ao Tratamento da  Retinopatia diabética por Hospital 

Centros Hospitalares Dias de Espera (Média) 

ULS Matosinhos (HPH) 10 

C.H. Douro e Vouga (Sta. Maria Feira) 11 

Hospital de Barcelos 15 

CH S. João 19 

CHVN Gaia/Espinho 20 

C.H. do Alto Minho (ULS Alto Minho) 24 

CH Médio Ave 28 

CH do Porto 29 



44 
 

 

RASTREIOS PILOTO DE BASE POPULACIONAL NA ÁREA DA SA ÚDE DA VISÃO 
 

Em consonância com as orientações do Senhor Secretário de Estado Adjunto da Saúde, 

conforme exarado no Despacho n.º 5868-B/2016 de 2 de Maio, a ARS Norte implementou no 

ano de 2016, dois programas-piloto de rastreio na área de oftalmologia: 

- Programa de Rastreio da Saude Visual Infantil (RSVI) 

- Programa de Rastreio Oftalmológico a Diabéticos (ROD_RRD_DMI) 

 

Estes programas piloto funcionarão como um protótipo para aferir as mais-valias potenciais que 

podem ser alcançadas ou induzidas na saúde da visão da população, ainda que esses ganhos 

precisem de um espaço temporal maior para se exprimirem na sua plenitude. 

Importa referir que estas iniciativas têm o suporte científico da Sociedade Portuguesa de 

Oftalmologia e do Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos e o acompanhamento da 

Direção Geral da Saúde. 

 

A - Programa de Rastreio da Saude Visual Infantil ( RSVI) 

A ambliopia é um reconhecido problema de saúde pública, sendo considerada a causa mais 

frequente de perda de visão monocular entre os 20 e 70 anos. Com uma prevalência nos 

países desenvolvidos que varia entre 1 e 5%.  

É sabido que a ambliopia se instala desde idades precoces, sendo uma alteração que cursa de 

forma assintomática, já que as crianças não exibem sinais clínicos nem verbalizam queixas; 

uma vez que a ambliopia é quase sempre unilateral, também não se observam alterações 

comportamentais capazes de fazer suspeitar da sua presença. 

 

- População Alvo, Metodologia e Organização do Programa de Rastreio  

• Área de Abrangência: ACES de Gondomar, ACES Maia/Valongo, ACES Porto Oriental 

e ACES Porto Ocidental. 

• População Alvo: Crianças inscritas nos ACES em programa que perfazem 2 anos em 

2016   

• Método: Foto-Rastreio – Captação de imagem e parâmetros de medição 

• Meios: Auto-Refratómetro  

o Profissional de saúde – Enfermeiro dos ACES (com formação previa) 

• Local: Centros de Saúde 

• Centro de Leitura: Serviços de Oftalmologia do CHSJ e CHP 

• Centro de Referência e Arquivo: ARSN 

• Unidades de Tratamento: Hospitais do SNS (CHSJ e CHP)  



 

 

Foi possível em muito pouco tempo reunir as condições para se iniciar o programa a 4 Abril, 

rastreando-se todas as crianças que perfaziam 2 anos no 1º semestre até 15 de Julho e a

restantes durante o 2º semestre.

 

Figura 1 

 

A avaliação intercalar feita ao primeiro ciclo de rastreio identificou uma taxa de positivos muito 

acima do esperado (22%), pela após a analise efetuado em parceria com os serviços de 

oftalmologia envolvidos foi consensualmente ajustado os parâmetros que s

adotado, o que levou a um menor apuramento de casos positivos (13%), traduzido no valor 

Foi possível em muito pouco tempo reunir as condições para se iniciar o programa a 4 Abril, 

se todas as crianças que perfaziam 2 anos no 1º semestre até 15 de Julho e a

restantes durante o 2º semestre. 

Figura 1 -Captação de imagem e parâmetros de medição 

 

 

Figura 2 – RSVI – Piloto ARSN 

A avaliação intercalar feita ao primeiro ciclo de rastreio identificou uma taxa de positivos muito 

acima do esperado (22%), pela após a analise efetuado em parceria com os serviços de 

oftalmologia envolvidos foi consensualmente ajustado os parâmetros que s

adotado, o que levou a um menor apuramento de casos positivos (13%), traduzido no valor 
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A avaliação intercalar feita ao primeiro ciclo de rastreio identificou uma taxa de positivos muito 

acima do esperado (22%), pela após a analise efetuado em parceria com os serviços de 

oftalmologia envolvidos foi consensualmente ajustado os parâmetros que sustentavam o cut-off 

adotado, o que levou a um menor apuramento de casos positivos (13%), traduzido no valor 
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final de 17 % de casos referenciados para consulta de oftalmologia pediátrica. Esta consulta 

médica como gold standard do diagnostico de ambliopia permite ajuizar a adequabilidade da 

referenciação. 

 

 

B - Programa de Rastreio Oftalmológico a Diabéticos  (ROD_RRD_DMI) 

Durante o primeiro semestre de 2016, iniciaram-se os trabalhos de preparação para o estudo 

piloto de despiste da DMI – Degenerescência Macular da Idade, em diabéticos com mais de 55 

anos de idade, abrangendo 4 dos ACES em programa, que assim cumulativamente irão ser 

rastreados a ambas patologias.  

Só foi possível reunir as condições para o arranque a partir do dia 1 de Outubro de 2016. 

O termo do piloto está previsto para 30 de Junho de 2017. 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 
 

 

 REDE DE PRESTAÇÃO E POPULAÇÃO INSCRITA 

 

A rede de prestação de cuidados de saúde primária da ARS Norte é constituída por 21 

Agrupamentos de Centros de Saúde - “serviços públicos de saúde com autonomia 

administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros 

de saúde, e que têm por missão garantir a prestação de cuidados  à população de determinada 

área geográfica - e pelas estruturas de cuidados primários integradas nas Unidades Locais de 

Saúde do Alto Minho, Matosinhos e Nordeste. 
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Tabela 8 – População Inscrita nos ACES da região nort e 

Aces Total de Utentes Inscritos 

Percentagem de Utentes Inscritos 

S/ Médico Familia S/ Médico por opção C/ Médico Familia 

Alto Ave 268.231 0,85% 0,05% 99,11% 

Alto Minho 243.223 0,65% 0,17% 99,17% 

Alto Tâmega e Barroso 91.179 3,44% 0,14% 96,42% 

Aveiro Norte 115.920 0,11% 0,11% 99,78% 

Baixo Tâmega 168.852 6,61% 0,44% 92,95% 

Barcelos / Esposende 156.563 0,97% 0,14% 98,90% 

Braga 183.835 0,01% 0,00% 99,99% 

Douro Sul 73.713 6,40% 0,64% 92,96% 

Espinho / Gaia 183.974 2,01% 0,04% 97,95% 

Famalicão 123.437 3,64% 0,00% 96,35% 

Feira e Arouca 153.433 1,40% 0,11% 98,49% 

Gaia 150.550 0,85% 0,05% 99,09% 

Gerês / Cabreira 106.002 1,78% 0,01% 98,21% 

Gondomar 165.117 0,13% 0,04% 99,82% 

Maia / Valongo 215.391 1,59% 0,06% 98,36% 

Marão e Douro Norte 106.475 2,39% 0,39% 97,22% 

Matosinhos 171.061 0,49% 0,09% 99,41% 

Nordeste 131.322 0,67% 0,60% 98,73% 

Porto Ocidental 165.741 0,85% 0,24% 98,91% 

Porto Oriental 115.486 1,08% 0,12% 98,80% 

Póvoa do Varzim / Vila do Conde 148.281 1,20% 0,01% 98,79% 

Santo Tirso / Trofa 115.178 1,73% 0,05% 98,22% 

Vale do Sousa Norte 159.328 0,04% 0,02% 99,94% 

Vale do Sousa Sul 176.247 0,17% 0,03% 99,80% 

Total 3688539 1,43% 0,13% 98,44% 

 

 

Gráfico 11 - Evolução percentual dos utentes sem médico de família

 
 

10,0%
10,4%

9,1% 9,5%

8,2%

5,0%

4,4%

2,7%

1,4%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



48 
 

 

A rede de prestação de cuidados de saúde primária é constituída pelas unidades funcionais 

previstas no artigo 7º do decreto-lei nº 28/2008 – unidade de saúde familiar (USF), unidade de 

cuidados de saúde personalizados (UCSP), unidade de cuidados na comunidade (UCC), 

unidade de saúde pública (USP), e a unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP).  

 

Como se observa pelos dados constantes nas tabelas acima transcritas, a quase totalidade da 

população inscrita nos centros de saúde da região norte tem médico de família, sendo residual 

os utentes que não gozam desta situação.  

 

As Unidades de Saúde Familiar (USF) são peça chave da reorganização dos cuidados de 

saúdes primários iniciada no ano de 2006, realidade que pode ser medida pela crescente 

implementação destas entidades na rede de prestação, embora de forma desigual no território, 

conforme se observa na tabela abaixo. Salienta-se que no presente ano, o número de USF (na 

suas duas variantes organizativas) representa 74,1% da rede de prestação de cuidados diretos 

(UCSP+ USF) e 73,6% dos utentes inscritos na região norte. 

 

Tabela 9 - Evolução temporal das Unidades de Saúde F amiliar 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2016 

USF em Funcionamento 18 53 82 111 161 169  241 

População Inscrita nas USF 202.348 653.010 990.390 1.349.511 1.991.690 2.058.156  2.713.998 

População inscrita nos ACES     3.953.655 4.028.117    3.688.539 

Peso dos inscritos nas USF na população dos ACES  50,4% 51,1%  73.6% 

Fonte: SIARS 
 

Gráfico 12 – Evolução temporal da cobertura populacional pelas USF
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Tabela 10 - Unidades de prestação de cuidados – UCSP e USF, dezembro 2016 

Unidades funcionais 
Inscritos em dezembro 

VA VR VA VR 

UCSP * 130 35% 974.541 26% 

USF Modelo A 107 29% 997.833 27% 

USF Modelo B 134 36% 1.716.165 47% 

USF 241 65% 2.713.998 74% 

UCSP + USF 371 100% 3.688.539 100% 

*Inclui Inscritos em Convenções 

 
 
 
 

Tabela 11 - Unidades de prestação de cuidados – UCSP e USF, dezembro 2016 por ACES 

ACES UCSP USF modelo A USF modelo B Total Geral 

Alto Ave 4 3 17 24 

Alto Minho 12 11 4 27 

Alto Tâmega e Barroso 8 2   10 

Aveiro Norte 4 4 4 12 

Baixo Tâmega 13 5 3 21 

Barcelos / Esposende 7 3 7 17 

Braga 4 8 7 19 

Douro Sul 8 3   11 

Espinho / Gaia 7 4 8 19 

Famalicão 6 3 5 14 

Feira e Arouca 5 2 9 16 

Gaia 4 3 5 12 

Gerês / Cabreira 3 4 4 11 

Gondomar 2 6 7 15 

Maia / Valongo 3 5 11 19 

Marão e Douro Norte 6 6   12 

Matosinhos 3 6 5 14 

Nordeste 15     15 

Porto Ocidental 2 5 8 15 

Porto Oriental 3 3 4 10 

Póvoa do Varzim / Vila do Conde   5 9 14 

Santo Tirso / Trofa 2 4 5 11 

Vale do Sousa Norte 5 6 5 16 

Vale do Sousa Sul 4 6 7 17 

Total Geral 130 107 134 371 
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Gráfico 14 - Percentagem de inscritos em USF por ACES 
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 PRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos tem-se assistido à estabilização das consultas médicas 

Saúde, comportamento que revela a maturidade organizacional do sistema de prestação de 

cuidados primários na resposta à

cuidados materno-infantil, planeamento familiar, domicílios e 

das UCC/ECCI e das URAP consagra a necessidade de responder a novas necessidades da 

população resultantes do perfil de saúde da 

com evidência nos documentos 

Região Norte e nos Planos Locais de Saúde 

 

Figura 3

 

ACeS 

Alto Ave 
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Aveiro Norte 
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Barcelos / Esposende 

Braga 

Douro Sul 
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Feira e Arouca 

Gaia 

Gerês / Cabreira 
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Porto Oriental 
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Santo Tirso / Trofa 
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Vale do Sousa Sul 

Total 

se assistido à estabilização das consultas médicas 

comportamento que revela a maturidade organizacional do sistema de prestação de 

cuidados primários na resposta às necessidades dos cidadãos, nomeadamente na área dos 

planeamento familiar, domicílios e vacinação. A existência n

e das URAP consagra a necessidade de responder a novas necessidades da 

ão resultantes do perfil de saúde da população da região norte, realidade demonstrada 

s documentos Plano Regional de Saúde Norte 2014-2016, Perfil

Região Norte e nos Planos Locais de Saúde dos ACES. 

Figura 3 – Produção realizada Por Programa de Saúde 

Tabela 12 -Taxa de Utilização 

Total de Utentes 
Inscritos 

Nº Consultas 
Nº Consultas por 

Inscritos 

268.231 948.209 3,5 

243.223 975.029 4,0 

91.179 302.037 3,3 

115.920 381.846 3,3 

168.852 592.675 3,5 

156.563 555.117 3,5 

183.835 559.431 3,0 

73.713 273.365 3,7 

183.974 659.905 3,6 

123.437 391.916 3,2 

153.433 533.789 3,5 

150.550 487.635 3,2 

106.002 370.250 3,5 

165.117 608.721 3,7 

215.391 723.202 3,4 

106.475 410.535 3,9 

171.061 592.933 3,5 

131.322 433.810 3,3 

165.741 495.591 3,0 

115.486 379.275 3,3 

148.281 484.467 3,3 

115.178 399.953 3,5 

159.328 566.152 3,6 

176.247 635.789 3,6 

3.688.539 12.761.632 3,5 
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Figura 4 – Produção realizada por tipo de consulta e Tempos 

 

 

 

Figura 5 

 

TMGR: Tempos Máximos de Resposta Garantidos no acesso a cuidados de saúde (Motivo não relacionado doença aguda 

dias; Renovação de medicação D. Crónica 
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Figura 5 – Percentagem dos TMRG, por iniciativa do utente 

Resposta Garantidos no acesso a cuidados de saúde (Motivo não relacionado doença aguda 

dias; Renovação de medicação D. Crónica -72h; Consulta no Domicílio – 24h) 

Gráfico 15 - Evolução do número de domicílios médicos
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PRESTAÇÃO DE CUIDADOS HOSPITALARES 

 

 EXECUÇÃO DO CONTRATO-PROGRAMA DOS HOSPITAIS  

 

O processo de contratualização com as Instituições Hospitalares e ULS integrantes do SNS da 

região norte em 2016 foi despoletado, à semelhança dos anos anteriores, pela publicação dos 

“Termos de Referência para a contratualização hospitalar no SNS”, em março de 2016, por 

parte da ACSS, a que se seguiu a negociação dos respetivos contratos programa (CP) com 

cada uma das unidades, no período compreendido entre finais de abril e início de maio de 

2016. 

 

A Estratégia Regional que norteou a negociação, passou pelas seguintes medidas: 

� Promover a transparência ao nível do Acesso, Eficiência e Qualidade; 

� Promover a internalização de MCDT; 

� Rentabilizar a capacidade cirúrgica instalada na rede de estabelecimentos públicos; 

� Criar mecanismos competitivos para a realização de atividade cirúrgica no SNS; 

� Fomentar a Gestão Partilhada de Recursos no SNS; 

� Promover a mobilidade interna dos RH; 

� Estimular a articulação dos vários níveis de cuidados; 

� Reforçar a utilização bilateral da Plataforma de Dados da Saúde; 

� Dar cumprimento à Portaria nº 224/2015 – desmaterialização da receita; 

� Zelar pelo cumprimento do Despacho n.º 5642/2010 – referenciação interna; 

� Dar cumprimento ao princípio do prescritor pagador; 

� Promover a humanização no atendimento – consultas e MCDT com horas marcadas, 

simplificação administrativa; 

� Diminuir os episódios de urgência. 

 

Foram mantidos os indicadores regionais que haviam sido objeto de revisão em 2014, por 

forma a dar continuidade e consistência às estratégias implementada. 
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Tabela 13 - Serviços Hospitalares: indicadores sele cionados para monitorizar os objetivos regionais 

 
 

Durante o ano, promoveram-se reuniões de acompanhamento dos Contratos-Programa nas 

vertentes assistenciais e económico-financeira. Promoverem-se ainda reuniões com o objetivo 

de internalizar a realização de MCDT´s e a articulação entre os diversos níveis de cuidados. O 

resultado do processo de contratualização está espelhado nas taxas de execução, por área de 

produção, que se apresentam no quadro abaixo: 

Tabela 14- Produção Hospitalar 

Produção Hospitalar - ARS Norte Realizado 2016 Contratualizado 2016 
Taxa de 

Execução 

GDH Internamento 269.373 270.767 99% 

GDH Médico 170.535 169.352 101% 

GDH Cirúrgico 68.490 71.384 96% 

GDH Cirúrgico Urgente 30.348 30.031 101% 

GDH Ambulatório 219.077 211.856 103% 

GDH Médico 117.073 112.850 104% 

GDH Cirúrgico 102.004 99.006 103% 

Total de Consultas 4.333.681 4.115.629 105% 

Primeiras consultas 1.271.594 1.246.919 102% 

Consultas subsequentes 3.062.087 2.868.710 107% 

Urgências (s/ internamento) 1.672.174 1.553.183 108% 

Hospital de Dia 312.520 269.963 116% 

 

Como se observa, algumas linhas de produção atingiram taxa de execução acima dos 100%, 

situando-se as restantes em valores muito próximos da execução plena. 

No que respeita à avaliação do grau de cumprimento dos objetivos de qualidade e eficiência 

(nacionais e regionais), foi mantida a utilização da metodologia nacional comum, com a 

aferição da performance global das instituições por via do IDG (Índice de Desempenho Global), 

Objetivos Regionais Norte
Pesos Relativos (%) - 

40,00

Via Verde AVC - % de casos com diagnóstico principal de AVC Isquémico (%) 5,5

Rácio Consultas Médicas / Urgências (%) 5,5

Taxa de Referenciação para a RNCCI (%) 6

Tempo de espera para triagem média da consulta externa 6

Garantir o início do tratamento da Retinopatia Diabética em 30 dias 5,5

Implementação das Equipas inter-hospitalares de cuidados paliativos 5,5

Prevenção e Controlo da Infeção e de Resistências aos Antimicrobianos 6
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não estando ainda disponíveis os resultados. De seguida apresenta-se a evolução observada 

nas principais linhas de produção: 

 

CONSULTAS MÉDICAS 

Tabela 15 - Consultas médicas 

 
 
 

 

Gráfico 16 – Percentagem de 1.ª consultas no total de consultas 

 
 
 
 
 
 

Instituições
Primeiras 

Consultas

Consultas 

Subsequentes

Total Consultas 

Médicas

% Primeiras 

Consultas/Total 

Consultas

Primeiras 

Consultas

Consultas 

Subsequentes

Região de Saúde Norte 1.438.913 3.420.302 4.859.215 29,61% 0,61% 1,22%

       Centro Hospitalar de São João, EPE 194.235 548.479 742.714 26,15% 1,07% 0,59%

       Centro Hospitalar do Porto, EPE 173.555 500.978 674.533 25,73% 3,07% 0,28%

       Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE 73.235 187.880 261.115 28,05% 2,78% 1,47%

       Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 44.863 112.661 157.524 28,48% -10,17% -3,38%

       Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 112.081 173.977 286.058 39,18% 1,62% -4,55%

       Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 27.795 54.807 82.602 33,65% 3,43% 3,09%

       Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 109.353 193.329 302.682 36,13% -3,72% 1,2%

       Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 74.883 220.970 295.853 25,31% -2,97% 0,62%

       Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 143.527 349.630 493.157 29,1% 0,99% 3,8%

       Hospital de Magalhães Lemos, EPE 3.757 43.853 47.610 7,89% 1,08% -2,16%

       Hospital Santa Maria Maior, EPE 23.931 43.949 67.880 35,25% 10,45% 0,32%

       Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 91.206 202.534 293.740 31,05% 2,74% 3,67%

       Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 38.609 65.397 104.006 37,12% -2,59% -3,44%

       Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 79.900 198.646 278.546 28,68% 2,89% 4,03%

       Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 80.663 164.994 245.657 32,84% -6,53% 7,41%

       Hospital de Braga, PPP 136.591 296.748 433.339 31,52% 3,36% 1,34%

       Hospital da Prelada 30.729 61.470 92.199 33,33% 7,8% 1,73%

         Dezembro 2016 % Var Dez 2016/Dez 2015

30,00% 29,70% 29,74% 29,61%

2,00%

7,00%

12,00%
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27,00%

32,00%

37,00%

2013 2014 2015 2016

% 1.ª consultas no total de consultas 



56 
 

 

URGÊNCIAS 

 

 
Tabela 16 – Urgências hospitalares

 
 

 

Gráfico 17 – Evolução do N.º de Episódios de Urgência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Var Dez 

2016/Dez 

2015

Instituições Geral Pediátrica Obstétrica Psiquiátrica
Total 

Atendimentos

Região de Saúde Norte 1.645.014 374.310 118.632 2.137.956 4,69% 95.783

       Centro Hospitalar de São João, EPE 167.833 80.380 14.208 262.421 5,0% 12.496

       Centro Hospitalar do Porto, EPE 127.297 16.382 143.679 5,7% 7.783

       Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE 87.344 32.068 9.706 129.118 4,9% 6.034

       Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 90.397 33.407 6.411 130.215 3,3% 4.143

       Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 135.407 35.779 8.933 180.119 5,4% 9.274

       Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 74.777 74.777 1,7% 1.226

       Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 154.601 40.925 14.678 210.204 3,7% 7.445

       Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 154.935 22.624 4.714 182.273 2,7% 4.720

       Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 122.293 43.649 12.626 178.568 6,4% 10.755

       Hospital Santa Maria Maior, EPE 52.674 17.077 69.751 4,6% 3.055

       Instituto Português Oncologia do Porto, EPE

       Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 113.206 113.206 5,4% 5.826

       Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 81.128 9.613 90.741 5,9% 5.045

       Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 139.859 19.252 6.709 165.820 3,3% 5.324

       Hospital de Braga, PPP 143.263 49.149 14.652 207.064 6,5% 12.657

       Hospital da Prelada

Var Dez 

2016/Dez 

2015

Total Atendimentos

         Dezembro 2016

2.117.069 2.125.792
2.042.173

2.137.956
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2013 2014 2015 2016

Número total de atendimentos na urgência
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Gráfico 18 – Rácio N.º de Consultas versus Episódios de Urgência 

 

 

ATIVIDADE CIRÚRGICA 

 

Tabela 17 – Atividade cirúrgica 

 

 

Gráfico 19 - Evolução da taxa de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) para 
procedimentos ambulatorizaveis (%) 
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2013 2014 2015 2016

Rácio n.º consultas versus episodios urgência

Instituições Ambulatória Convencional Programada Urgente
% 

Amb/Programada
Ambulatória Convencional Urgente

Região de Saúde Norte 149.335 98.425 247.760 35.303 60,27% 2,84% -0,88% 1,06%

       Centro Hospitalar de São João, EPE 21.020 17.219 38.239 5.601 55,0% -1,0% -1,0% 1,8%

       Centro Hospitalar do Porto, EPE 18.388 11.598 29.986 5.181 61,3% 4,2% -1,0% -0,6%

       Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE 6.249 5.237 11.486 2.030 54,4% 2,5% -4,4% 4,9%

       Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 4.162 2.248 6.410 1.526 64,9% 6,6% -14,1% 2,6%

       Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 9.582 7.074 16.656 2.490 57,5% 7,5% -9,6% -2,6%

       Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 2.492 3.210 5.702 1.138 43,7% -4,3% -3,4% -2,0%

       Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 13.981 7.086 21.067 2.958 66,4% 9,1% -9,2% 5,5%

       Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 7.934 3.514 11.448 2.203 69,3% 13,3% 5,2% -5,1%

       Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 13.651 8.407 22.058 2.835 61,9% 3,7% 10,6% 4,8%

       Hospital Santa Maria Maior, EPE 3.025 1.419 4.444 117 68,1% -6,3% 22,2% -11,4%

       Instituto Português Oncologia do Porto, EPE 7.015 5.646 12.661 566 55,4% 4,2% -2,3% 10,5%

       Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 3.070 1.828 4.898 1.648 62,7% -23,1% -3,2% -7,8%

       Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 9.838 4.648 14.486 1.814 67,9% 3,8% -5,0% 5,3%

       Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 7.645 4.308 11.953 2.312 64,0% 15,0% 3,0% 1,5%

       Hospital de Braga, PPP 15.713 9.044 24.757 2.884 63,5% 1,3% -0,2% 2,5%

       Hospital da Prelada 5.570 5.939 11.509 48,4% -10,8% 13,5%

(Valores acumulados)
         Dezembro 2016 % Var Dezembro 2016/Dezembro 2015

75,70% 79,10% 78,90% 80,90%
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ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM AS SANTAS CASAS DA MISERI CÓRDIA 

 

No âmbito dos Acordos de Cooperação, em 2016 procedeu-se à negociação e 

acompanhamento da atividade contratada nas 8 Santas Casas da Misericórdia com as quais 

esta ARS tem Acordo de Cooperação bem como ainda com o Hospital de Fafe. O quadro 

seguinte apresenta a atividade contratada às Misericórdias (s/ Fafe) e a atividade realizada, 

estando esta última ainda em processo de validação. 

 

 

Tabela 18 - Atividade contratada às Misericórdias ( sem Fafe) 

 

 

 

No ano de 2016 efetuou-se ainda um intenso processo de validação da produção realizada em 

2015, e no que respeita aos incentivos previstos nos Acordos, procedeu-se também, pela 

primeira vez, à avaliação do grau de cumprimentos dos objetivos contratados em 2015 com 

estas Entidades para efeitos da determinação do índice de desempenho global (IDG), para o 

qual contribuíram os indicadores abaixo apresentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção SCM 
Contratualizado 

2016
Realizado 2016 ∆ Real/Cont.

GDH Internamento 2.549 2.539 -0,39%

GDH Cirúrgico 2.549 2.539 -0,39%

GDH Ambulatório 10.852 10.905 0,49%

GDH Médico 193 187 -3,11%

GDH Cirúrgico 10.659 10.718 0,55%

Total de Consultas 83.345 84.471 1,35%

Primeiras consultas 49.312 50.167 1,73%

Consultas subsquentes 34.033 34.304 0,80%
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Tabela 19 - Índice de Desempenho Global - Indicador es 

 
 
 
 

Tabela 20 - Índice de Desempenho Global - Entidades 

 
 

Determinação do IDG
Peso

 Relativo

(Sem Urg)

Peso

 Relativo 

(c/Urg)

Prevenção e controlo da infeção e de res is tência  aos  antimicrobianos 16,67 13,30

Termpo máximo de espera para ci rurgia  ( mes es) 16,67 13,30

Tempo máximo de espera para  a  primeira  consul ta  (dias ) 16,67 13,30

Tempo de espera para  a  triagem médica da consul ta  externa  (dias ) 16,67 13,30

Percentagem de ci rurgias  rea l i zadas  em ambulatório no total  de 

cirurgias  programadas  (GDH) - para procedimentos  ambulatorizáveis
16,67 13,30

Taxa de regis to de uti l i zação da  "Li s ta  de Veri fi cação de Segurança 

Ci rúrgica" - Ci rurgia  Segura
16,67 13,50

Efetiva  disponibi l idade do serviço de Atendimento Permante 20,00

Determinação do IDG
Índice 

Desempenho
%

Índice 

Desempenho
%

Índice 

Desempenho
%

Índice 

Desempenho
%

Prevenção e controlo da  infeção e de resi stência  aos  antimicrobianos 13,3 100,0% 14,6 87,5% 16,7 100,0% 13,3 100,0%

Termpo máximo de espera  para  ci rurgia  ( mes es ) 11,8 88,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 13,3 100,0%

Tempo máximo de es pera  para  a  primei ra  consul ta  (di as) 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Tempo de espera  para  a  triagem médica  da  cons ulta  externa  (dias ) 12,8 96,2% 20,0 120,0% 12,6 75,8% 15,5 116,3%

Percentagem de ci rurgias  rea l izadas  em ambulatório no tota l  de 

ci rurgias  programadas  (GDH) - para  procedi mentos  ambul atorizáveis
13,4 101,0% 14,4 86,3% 15,4 92,6% 13,8 104,0%

Taxa  de regis to de uti l i zação da  "Lis ta  de Veri ficação de Segurança  

Cirúrgi ca" - Ci rurgia  Segura
13,8 102,1% 16,6 99,8% 14,3 85,6% 13,9 103,1%

Efetiva  dis ponibi l idade do s ervi ço de Atendi mento Permante 20,0 100,0% NA NA NA NA 20,0 100,0%

IDG
85,1 65,6 59,0 89,8

Riba de Ave Fão Esposende Felgueiras
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Os montantes contratados relativos aos Acordos de Cooperação de 2015, bem como a 

produção validada e respetivos incentivos decorrentes do apuramento do IDG, apresentam-se 

no quadro seguinte: 

 

 

Tabela 21- Acordos de Cooperação de 2015

 

 

 

 

 

 

 

Determinação do IDG
Índice 

Desempenho
%

Índice 

Desempenho
%

Índice 

Desempenho
%

Índice 

Desempenho
%

Prevenção e controlo da  infeção e de res is tênci a  a os antimicrobianos 16,7 100,0% 16,7 100,0% 11,6 87,5% 12,5 75,0%

Termpo máximo de espera  para  ci rurgia  ( meses ) 12,1 72,5% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Tempo máximo de espera  para  a  primeira  consulta  (dias ) 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Tempo de espera  para  a  triagem médica  da  consulta  externa (di as) 20,0 120,0% 20,0 120,0% 16,0 120,0% 0,0 0,0%

Percentagem de ci rurgias  rea l i zadas  em ambulatóri o no tota l  de 

ci rurgias  programadas  (GDH) - para  procedimentos  ambulatorizáveis
19,1 114,4% 18,4 110,6% 13,7 103,2% 15,8 94,6%

Taxa de regis to de uti l i zação da "Lis ta  de Veri fi cação de Segurança 

Cirúrgica" - Ci rurgia  Segura
16,7 100,0% 17,0 102,1% 0,0 0,0% 16,8 101,0%

Efetiva  disponibi l i dade do serviço de Atendimento Permante NA NA NA 20 100,0% NA NA

IDG
84,5 72,1 61,3 45,1

Póvoa de 

Lanhoso
Lousada Marco Canaveses Vila Verde

Riba D'Ave 7.761.985,13 7.299.751,36 344.819,92

Marco Canaveses 1.551.985,87 1.224.355,53 22.842,66

Fão 1.103.682,07 969.039,78 21.718,74

Lousada 3.959.373,67 3.747.544,21 85.646,07

Felgueiras  3.729.937,92 3.309.323,09 167.489,12

Vila Verde 3.770.243,78 3.398.174,21 34.250,90

Póvoa Lanhoso 1.034.562,82 987.481,77 43.696,80

Esposende  1.328.018,31 1.112.444,69 23.502,42

Total 24.239.789,57 22.048.114,64 743.966,63

Produção Validada                
(Consultas, Cirurgias, MFR)

Incentivos                                    

2015
Entidade Acordo Cooperação 2015
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PARTICIPAÇÃO DO SETOR SOCIAL E PRIVADO  

 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INSCRITOS PARA CIRU RGIA (SIGIC) 

 

A Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia procedeu à monitorização, 

acompanhamento e controlo do processo de produção cirúrgica ao mesmo tempo que 

assegurou o cumprimento dos protocolos de transferência previamente definidos, tendo 

resolvido os conflitos que surgiram neste âmbito. 

Em termos de faturação procedeu-se à validação do montante global 6.879.853,21 e foram 

assegurados todos os trâmites nesta matéria. 

O quadro seguinte apresenta o volume de faturação no âmbito do SIGIC por Entidades 

Convencionada. 

 

Tabela 22 - SIGIC - Faturação por entidade Convenci onada 
Entidade  Valor  

VENERAVEL IRMANDADE DE N. SRA. DA LAPA                     557.067,21    

SANTA CASA DA MISERICRDIA RIBA D'AVE                     301.283,47    

VENERAVEL ORDEM TERCEIRA S. FRANCISCO                     173.329,55    

CASA SAUDE DA BOAVISTA                     498.153,30    

SANTA CASA MISERICORDIA FAO                       29.919,68    

CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA SS. TRINDADE                     192.377,78    

HOSPITAL DA MISERICORDIA DA MEALHADA                       54.794,87    

SANTA CASA MISERICORDIA LOUSADA                       30.564,05    

HOSPOR, HOSPITAIS PORTUGUESES, SA                     401.307,21    

SANTA CASA DE MISERICORDIA VILA DO CONDE                       92.298,86    

HOSPITAL DA ARRABIDA                  1.469.233,41    

CASA SAUDE GUIMARAES                     124.207,57    

CLINICA PARTICULAR DE BARCELOS                     508.758,67    

HOSPITAL PARTICULAR VIANA DO CASTELO                       20.589,60    

HOSPITAL PRIVADO DA TROFA, SA                     305.120,04    

INSTITUTO CUF DIAGNOSTICO E TRATAMENTO, SA                     460.597,83    

HOSPITAL DE SANTA MARIA - IPSS                     146.077,57    

SANFIL, CASA DE SAUDE SANTA FILOMENA, SA                     274.783,79    

SANTA CASA MISERICORDIA VILA VERDE                     817.478,93    

SANTA CASA MISERIC. DE POVOA LANHOSO                     101.031,85    

CLIRIA - HOSPITAL PRIVADO DE AVEIRO, SA                     161.667,27    

LUSÍADAS, SA                     159.210,70    

TOTAL                  6.879.853,21    
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CUIDADOS CONTINUADOS E PALIATIVOS 
 

Durante o ano de 2016 prosseguiu-se a implementação da RNCCI norteados pela 

concretização dos 2 objetivos operacionais: 

- Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte 

- Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCI por forma a aumentar a 

abrangência no acesso à rede de cuidados continuados. 

 

Implementação da RNCCI em 2016 

 

Unidades de Internamento 

Nas tipologias de internamento ocorreu um crescimento percentual de lugares na tipologia de 

Média Duração e Reabilitação (UMDR) e na tipologia de Longa Duração e Manutenção 

(ULDM), sendo mais acentuada na UMDR.  

 

 

Tabela 23 - Evolução número de camas 2010-2016 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Convalescença 19,4% -5,7% -5,1% 0,0% -47,0% 0,0% 

Média Duração e Reabilitação 2,8% 6,6% 0,0% 4,3% 7,5% 19,1% 

Longa Duração e Manutenção 27,8% 8,3% 15,4% 16,1% 5,2% 12,8% 

Paliativos 22,9% 23,3% -13,2% -21,7% 13,9% 0,0% 

TOTAL 17,8% 8,1% 6,7% 9,6% -1,1% 13,4% 

 

Verificou-se uma evolução da capacidade contratualizada em 13,4%, passando os lugares de 

internamento da RNCCI de 2177 em 2015 para 2469 lugares em 2016. 

 Por tipologia a capacidade instalada na Região Norte a 31 de Dezembro de 2016 é a seguinte: 

 

Tabela 24 - Capacidade instalada na Região Norte 20 16 

UC UMDR ULDM UCP 

157 737 1.534 41 

 

 

 

A distribuição geográfica das camas por NUT III (2013) é a que se apresenta no quadro abaixo: 

 

 



 

 

Tabela 25 -  

Terras de Trás-Os-Montes

Ave 

Cávado 

Douro 

Alto Tâmega 

Alto Minho 

Área Metropolitana do Porto

Tâmega e Sousa 

 

No final do ano de 2016 a região

internamento na RNCCI. 

 

 

Convalescença 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

Norte é de 157, distribuídas por 8 contratos, a que corresponde uma varia

relativamente ao ano de 2015. 

 

Gráfico 

 

Média Duração e Reabilitação

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

Norte é de 737, verificando-se uma variação 

Esta variação deve-se a: 

� Abertura da UMDR do CSP Freixo de Numão (10 camas), da UMDR Melgaço (8 

camas), da UMDR do Centro Social da Paróquia da Polvoreira (30 camas), da UMDR da 
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 Distribuição geográfica das camas por NUT III (2013)
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Área Metropolitana do Porto 642 
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No final do ano de 2016 a região dispunha de 109 contratos para as diferentes tipologias de 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

Norte é de 157, distribuídas por 8 contratos, a que corresponde uma varia

relativamente ao ano de 2015.  

Gráfico 20 - Evolução do número de camas UC 2011-2016 

Média Duração e Reabilitação  

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

se uma variação positiva de 19,1 pontos percentuais face a 2015.

da UMDR do CSP Freixo de Numão (10 camas), da UMDR Melgaço (8 

camas), da UMDR do Centro Social da Paróquia da Polvoreira (30 camas), da UMDR da 
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geográfica das camas por NUT III (2013)  

dispunha de 109 contratos para as diferentes tipologias de 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

Norte é de 157, distribuídas por 8 contratos, a que corresponde uma variação nula 

 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

positiva de 19,1 pontos percentuais face a 2015. 

da UMDR do CSP Freixo de Numão (10 camas), da UMDR Melgaço (8 

camas), da UMDR do Centro Social da Paróquia da Polvoreira (30 camas), da UMDR da 

2011

2012

2013

2014

2015

2016



 

Celestial Ordem Terceira da S

Pessoa (15 camas) e da UMDR Hospitais Sr. do Bonfim (22 camas).

� Aumento da lotação da UMDR SCM Riba D’Ave de 11 para 25 camas.

 

 

Gráfico 

 

 

O número de Unidades em funcionamento no final do ano desta

É importante referir, neste âmbito, que as estruturas e equipamentos da UMDR da SCM Freixo 

de Numão foram cofinanciadas pelo Programa Modelar e as da UMDR do Centro Social da 

Paróquia da Polvoreira e da UMDR Fundação Fernando Pessoa foram cofinanciadas através 

do Programa Operacional Regional do Norte 

oferta-procura de cuidados continuados integrados.

 

Longa Duração e Manutenção

 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

Norte é de 1.534, verificando

variação positiva de 12,8% corresponde a:

 

• Alargamento de 1 Unidade no distrito do Porto: a ULDM SCM Vila do Conde de 15 para 

30 camas; 

• Alargamento de 1 Unidade no distrito de Vila Real: a ULDM SCM Ribeira de Pena de 17 

para 24 camas;  

• Alargamento de 1 Unidade no distrito de Braga: a ULDM SCM Vila Verde de 27

• Alargamento de 1 Unidade no distrito do Aveiro: a ULDM SCM São João da Madeira de 

19 para 29 camas; 
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Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade (19 camas), da UMDR Fundação Fernando 

Pessoa (15 camas) e da UMDR Hospitais Sr. do Bonfim (22 camas). 

da lotação da UMDR SCM Riba D’Ave de 11 para 25 camas.

Gráfico 21  - Evolução do número de camas UMDR 2011-2016 

es em funcionamento no final do ano desta tipologia é de 38.

É importante referir, neste âmbito, que as estruturas e equipamentos da UMDR da SCM Freixo 

de Numão foram cofinanciadas pelo Programa Modelar e as da UMDR do Centro Social da 

Polvoreira e da UMDR Fundação Fernando Pessoa foram cofinanciadas através 

do Programa Operacional Regional do Norte – ON2Norte, visando a otimização do binómio 

procura de cuidados continuados integrados. 

Longa Duração e Manutenção  

camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

Norte é de 1.534, verificando-se um aumento relativamente a 2015 de 174 lugares. Esta 

variação positiva de 12,8% corresponde a: 

de 1 Unidade no distrito do Porto: a ULDM SCM Vila do Conde de 15 para 

de 1 Unidade no distrito de Vila Real: a ULDM SCM Ribeira de Pena de 17 

de 1 Unidade no distrito de Braga: a ULDM SCM Vila Verde de 27

de 1 Unidade no distrito do Aveiro: a ULDM SCM São João da Madeira de 
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antíssima Trindade (19 camas), da UMDR Fundação Fernando 

da lotação da UMDR SCM Riba D’Ave de 11 para 25 camas. 

 

tipologia é de 38. 

É importante referir, neste âmbito, que as estruturas e equipamentos da UMDR da SCM Freixo 

de Numão foram cofinanciadas pelo Programa Modelar e as da UMDR do Centro Social da 

Polvoreira e da UMDR Fundação Fernando Pessoa foram cofinanciadas através 

visando a otimização do binómio 

camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

se um aumento relativamente a 2015 de 174 lugares. Esta 

de 1 Unidade no distrito do Porto: a ULDM SCM Vila do Conde de 15 para 

de 1 Unidade no distrito de Vila Real: a ULDM SCM Ribeira de Pena de 17 

de 1 Unidade no distrito de Braga: a ULDM SCM Vila Verde de 27 para 33; 

de 1 Unidade no distrito do Aveiro: a ULDM SCM São João da Madeira de 

2011
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2013

2014
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• Abertura de 1 Unidade no distrito do Porto: a ULDM Associação Desenvolvimento 

Figueira com 25 camas;

• Abertura de 3 Unidade no distrito de Viana do

camas, a ULDM SCM Ponte de Lima com 28 camas e a ULDM SCM Paredes de Coura 

com 22 camas;  

• Abertura de 1 Unidade no distrito de Aveiro: a ULDM de Vale de Cambra com 25 

camas; 

• Abertura de 1 Unidade no distrito de Viseu: a ULDM

camas. 

 

Gráfico 22 

 

É importante referir, neste âmbito, que as estruturas e equipamentos da ULDM da Associação 

Desenvolvimento da Figueira, ULDM da SCM Ponte de Lima, da ULDM SCM 

Coura e da ULDM da SCM Freixo de Numão foram cofinanciadas pelo Programa Modelar, 

visando a otimização do binómio oferta

de Unidades em funcionamento 

 

Paliativos 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

Norte é de 41, verificando-se uma variação nula relativamente a 2015.
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de 1 Unidade no distrito do Porto: a ULDM Associação Desenvolvimento 

Figueira com 25 camas; 

de 3 Unidade no distrito de Viana do Castelo: a ULDM Melgaço com 21 

camas, a ULDM SCM Ponte de Lima com 28 camas e a ULDM SCM Paredes de Coura 

de 1 Unidade no distrito de Aveiro: a ULDM de Vale de Cambra com 25 

de 1 Unidade no distrito de Viseu: a ULDM SCM Freixo de Numão com 15 

22 - Evolução do número de camas ULDM 2011-2016 

 

É importante referir, neste âmbito, que as estruturas e equipamentos da ULDM da Associação 

Desenvolvimento da Figueira, ULDM da SCM Ponte de Lima, da ULDM SCM 

Coura e da ULDM da SCM Freixo de Numão foram cofinanciadas pelo Programa Modelar, 

visando a otimização do binómio oferta-procura de cuidados continuados integrados.

de Unidades em funcionamento no final do ano desta tipologia na Região 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

se uma variação nula relativamente a 2015. 
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de 1 Unidade no distrito do Porto: a ULDM Associação Desenvolvimento 

Castelo: a ULDM Melgaço com 21 

camas, a ULDM SCM Ponte de Lima com 28 camas e a ULDM SCM Paredes de Coura 

de 1 Unidade no distrito de Aveiro: a ULDM de Vale de Cambra com 25 

SCM Freixo de Numão com 15 

 

É importante referir, neste âmbito, que as estruturas e equipamentos da ULDM da Associação 

Desenvolvimento da Figueira, ULDM da SCM Ponte de Lima, da ULDM SCM Paredes de 

Coura e da ULDM da SCM Freixo de Numão foram cofinanciadas pelo Programa Modelar, 

procura de cuidados continuados integrados. O número 

tipologia na Região é de 60. 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 
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Gráfico 

 

O número de Unidades em funcionamento 

 

Equipas 

As equipas referenciadoras hospitalares 

em todos os hospitais da rede pública, o que corresponde a uma taxa de implementação de 

100%.  

A 31.12.2016 encontravam-se criados em aplicativo informático da RNCCI

função de sinalizadores associados ás EGA em atividade na Região, distribuídas da seguinte 

forma: 

H N. Sra. Oliveira - Guimarães 

CH São João – 26; 

CH Trás-Os-Montes e Alto Douro 

ULS Alto Minho – 13; 

ULS Nordeste – 15. 

As equipas referenciadoras dos Cuidados de Saúde Primários (ER

crescimento em 2016, a par da estabilização da reestruturação dos Cuidados de Saúde 

Primários e organização em Unidades Funcionais.

No total, a 31.12.2016, existiam 322 equip

Saúde Primários. 

 

Equipa de Coordenação Local (ECL)

Relativamente ao número de ECL constituídas, este manteve

seja, mantêm-se em atividade 27 ECL.

 

Equipa de Cuidados Continuado

Comparativamente a 2015, ano no qual se encontravam em funcionamento 82 ECCI, com uma 

média de 20 lugares cada, no decurso de 2016 houve um aumento do número de ECCI para 

84 mas uma diminuição do número total de lugares disponíveis de 1
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Gráfico 23 - Evolução do número de camas UCP 2011-2016  

O número de Unidades em funcionamento no final do ano desta tipologia na 

As equipas referenciadoras hospitalares – Equipas de Gestão de Altas (EGA) estão presentes 

em todos os hospitais da rede pública, o que corresponde a uma taxa de implementação de 

se criados em aplicativo informático da RNCCI

função de sinalizadores associados ás EGA em atividade na Região, distribuídas da seguinte 

Guimarães – 13; 

Montes e Alto Douro – 9; 

 

uipas referenciadoras dos Cuidados de Saúde Primários (ER-ACeS) continuaram o seu 

crescimento em 2016, a par da estabilização da reestruturação dos Cuidados de Saúde 

Primários e organização em Unidades Funcionais. 

No total, a 31.12.2016, existiam 322 equipas referenciadoras para a RNCCI nos Cuidados de 

Equipa de Coordenação Local (ECL)  

Relativamente ao número de ECL constituídas, este manteve-se inalterável face a 2015, ou 

se em atividade 27 ECL. 

Equipa de Cuidados Continuado s Integrados (ECCI) 

Comparativamente a 2015, ano no qual se encontravam em funcionamento 82 ECCI, com uma 

média de 20 lugares cada, no decurso de 2016 houve um aumento do número de ECCI para 

84 mas uma diminuição do número total de lugares disponíveis de 1673 para 1640.
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tipologia na região é de 3. 

Equipas de Gestão de Altas (EGA) estão presentes 

em todos os hospitais da rede pública, o que corresponde a uma taxa de implementação de 

se criados em aplicativo informático da RNCCI, 76 Utilizadores com 

função de sinalizadores associados ás EGA em atividade na Região, distribuídas da seguinte 

ACeS) continuaram o seu 

crescimento em 2016, a par da estabilização da reestruturação dos Cuidados de Saúde 

as referenciadoras para a RNCCI nos Cuidados de 

se inalterável face a 2015, ou 

Comparativamente a 2015, ano no qual se encontravam em funcionamento 82 ECCI, com uma 

média de 20 lugares cada, no decurso de 2016 houve um aumento do número de ECCI para 

673 para 1640. 
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Essa alteração resultou de: 

Redução de 20 para 12 no número de lugares da ECCI Boticas; 

Separação da ECCI Ermesinde-Valongo em ECCI Ermesinde e ECCI Valongo; 

União da ECCI Vila Flor com a ECCI Carrazeda de Ansiães com redução total de 

lugares de 40 para 20; 

Aumento do número de lugares da ECCI Santa Maria da Feira de 10 para 12; 

Redução do número de lugares da ECCI Castelo da Maia de 20 para 15; 

Redução do número de lugares da ECCI Aldoar de 20 para 14; 

Aumento do número de lugares da ECCI Boa Nova de 10 para 12; 

Aumento do número de lugares da ECCI Arcozelo-Espinho de 15 para 16; 

Redução do número de lugares da ECCI Barcelinhos – I de 20 para 10; 

Redução do número de lugares da ECCI Aveiro de 50 para 41;  

Criação da ECCI de Lousada com 10 lugares; 

Criação da ECCI Paços de Ferreira com 10 lugares. 

 

No âmbito do acompanhamento destas Equipas, foram analisadas as grelhas, tipo checklist, de 

aplicação trimestral pelas ECLs e respetivas tabelas com vista à melhoria da qualidade e 

análise dos ganhos obtidos em saúde com a sua atividade.  

 

 

 

Equipa Intra Hospitalar de Suporte em Cuidados Pali ativos (EIHSCP) 

 

As EIHSCP existentes em 2015 mantiveram a sua atividade ao longo de 2016. Ou seja, a 

31.12.2016 mantinham-se em funcionamento 14 das 15 EIHSCP previstas para a Região 

Norte, ou seja, 93% dos hospitais da Região possuíam EIHSCP. Apenas o CH Médio Ave não 

constituiu a sua Equipa. Foram identificados pelas EIHSCP no âmbito da RNCCI em 2016, 

1781 doentes com potencial necessidade de transferência para outra Equipa ou para Unidade 

de internamento da RNCCI, mais 62 episódios do que em 2015. Relativamente à taxa de 

execução referente ao indicador regional das EIHSCP foi conforme tabela que segue: 
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Tabela 26 - Taxa de execução do indicador EIHSCP 2016  

Instituição Taxa execução 

USL Alto Minho 100,00 

H da Sra. de Oliveira Guimarães 100,00 

CH Póvoa de Varzim/Vila do Conde 100,00 

ULS Nordeste 100,00 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho 94,00 

IPO Porto 94,00 

USL Matosinhos 94,00 

CH Porto 94,00 

CH Tâmega e Sousa 94,00 

CH S. João 88,00 

CH Trás – Os - Montes e Alto Douro 80,00 

CH Entre Douro e Vouga 74,00 

CH Médio Ave 00,00 

H Santa Maria Maior 00,00 

 

Em 2016 manteve-se a relação de parceria entre os cuidados hospitalares paliativos (EIHSCP) 

e os cuidados domiciliários aos doentes com necessidades de cuidados paliativos integrados 

nas ECCI, com inclusive visita domiciliária conjunta sempre que necessário da Coordenadora 

da EIHSCP do C H São João, Dra. Edna Gonçalves, e as ECCI de Castelo da Maia, ECCI de 

Ermesinde, ECCI de Valongo, ECCI de Águas Santas, ECCI Campanhã e ECCI Paranhos. 

No âmbito do acordo de cooperação assinado em 09 de Setembro de 2012 entre a ARS Norte, 

IP e o C H de São João, EPE, foram disponibilizados vários estágios no Serviço de Cuidados 

Paliativos do CH de São João a elementos de ACeS/ECCI, Unidades da RNCCI, Hospitais/ 

outras EIHSCP, nomeadamente de elementos da UCCI SCM Santo Tirso, EIHSCP H Santa 

Maria Maior, EIHSCP CH Póvoa de Varzim/Vila do Conde, entre outros.  

 

CONSOLIDAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DAS RESPOSTAS EXISTENT ES  

 

Número de doentes admitidos 

Em 2016 foram admitidos na RNCCI na Região 14.066 doentes. Este número comporta não só 

os referenciados e validados em 2016 mas também os doentes que permaneciam em lista de 

espera a 31.12.2015 e que transitaram em espera para virem a ser admitidos em 2016. 

 

Tabela 27 - Número de doentes assistidos em 2016 po r tipologia na região 

ECCI EIHSCP UC UCP ULDM UMDR 

4146 1781 1655 401 2438 3645 
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Comparativamente a 2015, no qual foram admitidos 13.069 doentes, verifica-se uma variação 

de 997 doentes, o que equivale a uma variação positiva próxima de 8% no total de doentes 

admitidos na Região. 

 

Taxa Ocupação 

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

2016 das respostas existentes na Região Norte e respetiva variação para 2015: 

 

Tabela 28 - Variação Taxa de Ocupação por tipologia  2011-2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variação 2015/2016 

Convalescença 77% 88% 88% 88% 91% 90% -1% 

Média Duração e Reabilitação 91% 93% 95% 93% 95% 90% -5% 

Longa Duração e Manutenção 94% 95% 92% 91% 97% 96% -1% 

Paliativos 76% 78% 86% 86% 91% 92% +1% 

ECCI 35% 57% 65% 65% 69% 69% 0% 

 

Constata-se em 2016 uma ligeira diminuição da taxa de ocupação relativamente a 2015 de 

forma transversal a todas as tipologias de resposta da RNCCI na Região. 

 

Demora média 

A demora média por tipologia na Região em 2016 foi conforme se encontra plasmado no 

quadro abaixo: 

 

Tabela 29 - Variação da Demora Média por tipologia 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Convalescença 27 28 28 31 31 

Média Duração e Reabilitação 72 61 64 77 76 

Longa Duração e Manutenção 162 161 150 174 244 

Paliativos 29 25 31 36 40 

ECCI 79 90 100 106 114 

 
 

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) 
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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 2016 foram aprovadas 217 prorrogações em Convalescença, num total de 4.186 dias de 

internamento e 1.732 em Média Duração e Reabilitação, num total de 37.772 dias de 

internamento. Comparativamente a 2015, denota-se um ligeiro crescimento do número de dias 

de prorrogação do tempo d internamento requeridos em 2016. 

 

Altas e Óbitos 

Em 2016 ocorreram 10928 altas da RNCCI, distribuída da seguinte forma por tipologia: 3.804 

de ECCI, 1.649 de UC, 2.766 de UMDR, 2.306 de ULDM e 403 de UCP. 

Do total de altas, cerca de 13% foram por óbito, num total de 1.422 óbitos ocorridos na RNCCI 

na Região. Estes valores denotam um decréscimo de 2 pontos percentuais relativamente a 

2015.  

 

Melhoria da qualidade assistencial – Formação  

Neste âmbito e em articulação com o Departamento de Recursos Humanos, Área Funcional de 

Formação e Desenvolvimento foram dinamizadas as seguintes ações de formação: 

 

Tabela 30 - Ações de Formação dinamizadas em 2016 

Nome da ação Nº ações realizadas Nº horas Nº de formandos 

CCI - Formação de Auxiliares de Saúde 1 42 22 

Gastrostomias Percutâneas  1 4 24 

Cuidados Continuados Integrados 1 35 26 

Diabetes nos Cuidados Continuados 1 7 24 

Curso Básico de Cuidados Paliativos 3 72 75 

Num total de 160 horas de formação. 

 

   

 

 

 

 

Monitorização dos contratos estabelecidos no âmbito  da RNCCI 

 

Visitas Técnicas 

Inserida na atividade prevista para a ARS Norte, IP, Departamento de Contratualização, Área 

Funcional dos Cuidados de Saúde Continuados Integrados, de acompanhamento dos contratos 

celebrados na área dos Cuidados Continuados Integrados, foram realizadas ações de 

monitorização a algumas Unidades, com o intuito de aferir a qualidade da prestação de 
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cuidados nas mesmas, o grau de cumprimento dos contratos celebrados e, quando aplicável, 

propor e monitorizar a aplicação de medidas com vista à melhoria contínua. 

Na sequência foram realizadas as seguintes visitas e elaborados os respetivos relatórios de 

monitorização: 

● UMDR e ULDM SCM Murça 

● UCP, UMDR e ULDM Domus Fraternitas 

● ULDM 5 Sensi 

● UMDR e ULDM PMV  

 

Elaboração, análise e divulgação do Boletim Estatís tico da RNCCI  

Com o objetivo de melhorar o controlo e a monitorização da atividade na RNCCI, criou-se em 

2012 um documento organizado, o Boletim Estatístico da RNCCI na Região Norte, que permite 

reunir e analisar os dados após tratamento, da atividade das Equipas e das Unidades de 

Internamento da RNCCI. Estes dados são disponibilizados à ARS Norte, IP via aplicativo 

informático da RNCCI (GestCare). 

O Boletim estatístico da RNCCI na Região Norte tem uma publicação trimestral e é divulgado 

através do Portal da ARS Norte, IP. Foram publicados em 2016, 4 Boletins estatísticos. 

 

 

Caraterização da referenciação de utentes para a RN CCI 

Em 2016 foram referenciados 14.373 doentes para a RNCCI, sendo que 10.356 foram pelos 

Hospitais do SNS e 4.017 pelos Cuidados de Saúde Primários. Denota-se uma estabilização 

das referenciações face a 2016 (-1%). 

 

 

Tabela 31 - Variação do número de referenciações 20 12-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Hospitais 9.530 10.716 10.696 10.392 10.356 

Cuidados de Saúde Primários 3.510 3.800 3.921 4.161 4.017 

Total 13.040 14.516 14.617 14.553 14.373 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 

Mantém-se a assimetria da proveniência das referenciações entre os hospitais e os Cuidados 

de Saúde Primários, numa relação de 

referenciações face aos 28% dos ACeS

um total de 4.017 doentes pelos Cuidados de Saúde Primários, conforme tabela abaixo:

 

Tabela 32

ULS Alto Minho 

Baixo Tâmega 

ULS Nordeste 

Geres/Cabreira 

ULS Matosinhos 

Maia/Valongo 

Alto Ave 

Alto Tâmega e Barroso 

Braga 

Marão e Douro Norte 

Porto Ocidental 

Barcelos/Esposende 

Sto Tirso/Trofa 

Porto Oriental 

Aveiro Norte  

Espinho/Gaia 

Gaia 

Póvoa de Varzim/Vila do Conde 

Gondomar 

Douro Sul 

Vale Sousa Norte 

Vale Sousa Sul 

Feira/Arouca 

Famalicão 

Total de Referenciações  
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Gráfico 24 - Evolução do número de referenciações 2012-2016 

 
 

se a assimetria da proveniência das referenciações entre os hospitais e os Cuidados 

de Saúde Primários, numa relação de 7:3. Os Hospitais foram responsáveis por 72% das 

referenciações face aos 28% dos ACeS. Constata-se terem sido referenciados para a RNCCI 

um total de 4.017 doentes pelos Cuidados de Saúde Primários, conforme tabela abaixo:

2 - Nº de doentes referenciados por ACE S em 2016

ACeS 
VA

499

333

293

261

255

251

198

179

177

169

165

158

147

116

114

110

104

103

99 

84 

74 

55 

41 

32 

4017

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Hospitais Cuidados de 
Saúde 

Primários

2012

2013

2014

2015

2016

72 

se a assimetria da proveniência das referenciações entre os hospitais e os Cuidados 

Os Hospitais foram responsáveis por 72% das 

se terem sido referenciados para a RNCCI 

um total de 4.017 doentes pelos Cuidados de Saúde Primários, conforme tabela abaixo: 

S em 2016 

Referenciados 

VA VR 

499 12,4 

333 8,3 

293 7,3 

261 6,5 

255 6,3 

251 6,2 

198 4,9 

179 4,5 

177 4,4 

169 4,2 

165 4,1 

158 3,9 

147 3,7 

116 2,9 

114 2,8 

110 2,7 

104 2,6 

103 2,6 

 2,5 

 2,1 

 1,8 

 1,4 

 1,0 

 0,8 

4017 100,0 
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Relativamente ao ano de 2015, ano em que foram referenciados pelos Cuidados de Saúde 

Primários 4.161, verifica-se uma ligeira diminuição de 3,6 pontos percentuais nas 

referenciações dos ACeS da Região. 

 

Taxa de referenciação dos ACES 

A taxa de referenciação dos ACES é particularmente pertinente quando se pretende uma 

análise comparativa dos ACES da Região. 

Consta-se, conforme o gráfico abaixo, que o ACES com maior taxa de referenciação é o do 

Baixo Tâmega e o com menor é o de Vale de Sousa Sul. 

 

Doentes sinalizados por Equipa de Gestão de Altas 

Conforme quadro abaixo, verifica-se que a Instituição que mais doentes identificou como 

potenciais utilizadores da RNCCI (sinalização) em 2016 foi o CH São João, seguido da ULS 

Matosinhos.  

 

Tabela 33 - Número de doentes sinalizados 2016 

INSTITUIÇÃO Nº Sinalizações 

CH S JOAO 8495 

ULS MATOSINHOS  4822 

ULS ALTO MINHO 3224 

CH PORTO 2795 

H SRA. OLIVEIRA GUIMARÃES 2213 

CH ENTRE DOURO E VOUGA 2010 

CH VILA NOVA DE GAIA 1879 

CH TRÁS-OS-MONTES 1792 

ULS NORDESTE 1791 

CH TAMEGA E SOUSA 1641 

IPOFG - PORTO 1383 

CH MEDIO AVE 1227 

H SANTA MARIA MAIOR – BARCELOS  1025 

CH PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE 736 

H BRAGA 721 

CENTRO REABILITAÇÃO DO NORTE 70 

HOSPITAL DA PRELADA 11 

 

Taxa de sinalização dos Hospitais  

Relativamente à taxa de sinalização, isto é, a percentagem de doentes sinalizados no total de 

doentes saídos das especialidades de Ortopedia, Cirurgia, Medicina e Neurologia, verifica-se 

que a maior taxa de sinalização foi em 2016 do CH São João, seguido da ULS Matosinhos. 
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Tabela 34 - Taxa Sinalização dos hospitais da região  2016 

INSTITUIÇÃO Taxa Sinalização (%) 

CH S JOAO 52,98% 

ULS MATOSINHOS  43,64% 

ULS ALTO MINHO 29,51% 

IPOFG - PORTO 23,05% 

CH VILA NOVA DE GAIA 22,76% 

CH PORTO 22,54% 

H SANTA MARIA MAIOR – BARCELOS  22,04% 

ULS NORDESTE 20,54% 

CH MEDIO AVE 18,23% 

CH ENTRE DOURO E VOUGA 17,56% 

H SRA. OLIVEIRA GUIMARÃES 17,17% 

CH PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE 13,41% 

CH TAMEGA E SOUSA 13,30% 

CH TRÁS-OS-MONTES 12,03% 

H BRAGA  

HOSPITAL DA PRELADA n.d. 

CENTRO REABILITAÇÃO DO NORTE n.d. 

 

 

 

Um dos indicadores de nível nacional presente nos Contratos Programa estabelecidos em 

2016 com os Hospitais da Região Norte é a permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, 

em tempo adequado, no total de doentes saídos (das especialidades de Medicina Interna, 

Cirurgia Geral, Ortopedia e Neurologia).  

 

Indicador Nacional: Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, 

no total de doentes saídos (‰) 

 

Tabela 35 - Indicador Nacional - Permilagem de doent es sinalizados para a RNCCI em tempo adequado no 

total de doentes saídos dos hospitais em 2016 das e specialidades consideradas 

Instituição Contratualizado Alcançado 

Hospital Santa Maria Maior, EPE 120 195,5 

Instituto Português Oncologia F. Gentil - Porto, E.P.E. 186 213,2 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 250 403,4 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho, EPE 120 178,7 

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 120 151,9 

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 120 132,9 

Hospital Nossa Sra. de Guimarães, EPE 120 92,2 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 120 103,0 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 120 155,2 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 250 245,5 

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 120 152,1 

Centro Hospitalar de São João, EPE 379 351,9 

Centro Hospitalar do Porto, EPE 190 179,5 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 250 371,3 
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Doentes referenciados pelos Hospitais do SNS em 201 6  

O número de doentes cujo episódio foi completado e considerado concluído para avaliação 

pela ECL (referenciação) foi de 10.356, conforme o abaixo apresentado: 

 

Tabela 36 - Nº de doentes referenciados por Hospita l em 2016 

INSTITUIÇÃO Nº Referenciados 

ULS ALTO MINHO 1210 

ULS MATOSINHOS  1107 

H SRA. OLIVEIRA GUIMARÃES 1069 

ULS NORDESTE 874 

CH S JOAO 855 

CH TRÁS-OS-MONTES 782 

CH PORTO 757 

H BRAGA 702 

CH VILA NOVA DE GAIA 697 

CH TAMEGA E SOUSA 545 

CH MEDIO AVE 485 

H SANTA MARIA MAIOR – BARCELOS  402 

CH ENTRE DOURO E VOUGA 351 

CH PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE 335 

IPOFG - PORTO 108 

CENTRO REABILITAÇÃO DO NORTE 67 

HOSPITAL DA PRELADA 10 

 

Verifica-se uma variação próxima de zero relativamente a 2015 de referenciações pelos 

hospitais do SNS. 

 

 

Taxas de referenciação dos Hospitais 

A maior taxa de referenciação, isto é, a percentagem de doentes referenciados no total dos 

doentes saídos das especialidades Ortopedia, Cirurgia, Medicina e Neurologia, foi alcançada 

pela ULS Alto Minho, seguida da ULS Matosinhos e ULS Nordeste. 
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Tabela 37 - Taxa de referenciação dos hospitais em 2016 

INSTITUIÇÃO Taxa Referenciação (%) 

ULS ALTO MINHO 11,08% 

ULS MATOSINHOS  10,02% 

ULS NORDESTE 10,02% 

H SANTA MARIA MAIOR – BARCELOS  8,64% 

CH VILA NOVA DE GAIA 8,44% 

H SRA. OLIVEIRA GUIMARÃES 8,29% 

CH MEDIO AVE 7,20% 

CH PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE 6,11% 

CH PORTO 6,10% 

CH S JOAO 5,33% 

CH TRÁS-OS-MONTES 5,25% 

CH TAMEGA E SOUSA 4,42% 

CH ENTRE DOURO E VOUGA 3,07% 

IPOFG - PORTO 1,80% 

H BRAGA nd 

HOSPITAL DA PRELADA nd 

CENTRO REABILITAÇÃO DO NORTE nd 

 

 

Um dos indicadores de nível regional presente nos Contratos Programa estabelecidos em 2016 

com os Hospitais da Região Norte é a taxa de referenciação para a RNCCI.  

 

 Tabela 38 - Indicador Regional – Taxa de Referenci ação para a RNCCI por hospital em 2016 

Instituição Contratualizado Alcançado 

Hospital Santa Maria Maior, EPE 10,8 8,6 

Instituto Português Oncologia F. Gentil - Porto, E.P.E. 2,0 1,8 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 9,8 10,0 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho, EPE 9,8 8,4 

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 7,3 7,2 

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 7,2 5,3 

Hospital N. Sra. Oliveira - Guimarães, EPE 8,2 8,3 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 5,9 4,4 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 9,8 6,1 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 8,4 11,1 

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 3,5 3,1 

Centro Hospitalar de São João, EPE 5,0 5,3 

Centro Hospitalar do Porto, EPE 5,9 6,1 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 9,8 10,0 
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Número de doentes validados pelas ECL da Região Nor te em 2016 

 

O número de episódios validados pelas ECL em 2016 foi de 11.388, conforme quadro abaixo: 

 

Tabela 39 - Episódios validados por ECL 2016 

ECL Validados 

ACESALTO AVE 1099 

ACES ALTO TÂMEGA E BARROSO  437 

ACES AVEIRO NORTE 198 

ACES BAIXO TÂMEGA  559 

ACES BARCELOS/ESPOSENDE 553 

ACES BRAGA  442 

ACES DOURO SUL 292 

ACES ESPINHO/GAIA  309 

ACES FAMALICÃO 335 

ACES FEIRA/AROUCA  201 

ACES GAIA 295 

ACES GERÊS/CABREIRA  471 

ACES GONDOMAR 287 

ACES MARÃO E DOURO NORTE 434 

ACES PORTO OCIDENTAL  409 

ACES PORTO ORIENTAL 342 

ACES PÓVOA DO VARZIM/VILA DO CONDE  389 

ACES SANTO TIRSO/TROFA 385 

ACES VALE DO SOUSA NORTE  234 

ACES VALE DO SOUSA SUL 193 

ACES VALONGO  238 

ECL ACES MAIA  289 

ULS ALTO MINHO/VALE DO LIMA E COURA 850 

ULS ALTO MINHO/VALE DO MINHO  427 

ULS MATOSINHOS 903 

ULS NORDESTE/MIRANDA DO DOURO  441 
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EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

Tabela 40 - Mapa execução financeira da RNCCI 2016 

 1º T 2º T 3º T 4º T Total 

Despesas de funcionamento 11.572.467,25 9.618.065,31 8.986.132,86 6.532.897,69 36.709.563,11 

Subsídios ao investimento 52.626,96 163.877,79 79.714,62 0,00 296.219,37 

Total das despesas do período 11.625.094,21 9.781.943,10 9.065.847,48 6.532.897,69 37.005.782,48 

 

O total da despesa da RNCCI na Região em 2016 foi de 37.005.782,48€, o que 

comparativamente ao ano de 2015 representa um acréscimo de despesa de 2.667.280,88 €. 

 

CONCLUSÕES 

 

A tipologia que mais cresceu percentualmente em lugares foi a de Média Duração e 

Reabilitação, seguida da de Longa Duração e Manutenção. 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

Norte na tipologia de Convalescença é de 157, verificando-se uma variação nula face ao ano 

anterior.  

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

Norte na tipologia de Média Duração e Reabilitação é de 737, verificando-se um aumento 

relativamente a 2015 de 118 lugares, representando um crescimento de 19,1%.  

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

Norte na tipologia de Longa Duração e Manutenção é de 1.534, verificando-se um aumento 

relativamente a 2015 de 174 lugares, representando um aumento de 12,8%.  

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2016 na Região 

Norte na tipologia de Paliativos é de 41, verificando-se uma variação nula face a 2015. 

A 31.12.2016 estavam em funcionamento 84 ECCI na Região, num total de 1640 lugares. 

A 31.12.2016 encontravam-se contratualizados 4.109 lugares: 2.469 em Unidades de 

internamento e 1640 em ECCI, representando um crescimento de 6,7% dos lugares face a 2015. 

A 31.12.2016 93% dos Hospitais do SNS da Região (15) tinham implementado uma EIHSCP 

(14). 

As equipas referenciadoras hospitalares – Equipas de Gestão de Altas (EGA) mantém-se a 

situação de 100% de cobertura dos hospitais existentes. 

A 31.12.2016 existiam criadas em aplicativo informático da RNCCI, GestCare CCI, 322 Equipas 

Referenciadoras noas ACES. 

Em 2016 foram efetivadas 14.066 admissões na RNCCI na Região. 

A demora média por tipologia na Região em 2016 subiu ligeiramente nas tipologias de Longa 

Duração e Manutenção, Paliativos e ECCI, tendo-se no entanto mantido na Convalescença nos 

31 dias, e na Média Duração e Reabilitação diminuído de 77 para os 76 dias, não ultrapassando 

portanto nesta tipologia os tempos máximos previstos de permanência. 
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Em 2016 das 10928 altas da RNCCI, cerca de 13% destas foram por óbito, num total de 1.422 

óbitos ocorridos na RNCCI na Região. 

Em 2016 foram referenciados 14.373 doentes para a RNCCI, sendo que 10.56 foram pelos 

Hospitais e 4.017 pelos Cuidados de Saúde Primários. 

Mantém-se a assimetria entre as referenciações com origem em Hospital (72%) e as com origem 

nos Cuidados de Saúde Primários (28%). 

O número de episódios validados pelas ECL em 2016 foi de 11.388. 

Foram realizadas 7 ações formativas, num total de 169 formandos e de 160 horas de formação. 

Foram realizadas 5 ações de monitorização pela ARS Norte, IP a 4 Entidades Prestadores de 

Cuidados na RNCCI. 

O valor global da despesa em 2016 foi de € 37.005.782,48. 
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INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPEN DÊNCIAS  
 

A Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD) é constituída 

por uma coordenação regional que se encontra sediada nos serviços centrais da ARS Norte, IP 

e integra o Núcleo Operacional de Prevenção, 7 Centros de Respostas Integradas (CRI), a 

Unidade de Alcoologia do Porto (UA), a Unidade de Desabituação (UD), a Comunidade 

Terapêutica de Ponte da Pedra (CT-PP), o Programa Integrado Atendimento Materno (PIAM) e 

o Programa Integrado Atendimento à Comunidade (PIAC). 

 

Explicitam-se as atividades mais relevantes realizadas durante o ano de 2016. 

 

 PLANO OPERACIONAL DE RESPOSTAS INTEGRADAS (PORI) 

O Plano Operacional de Respostas Integradas é uma medida estruturante ao nível da 

intervenção integrada, no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências, que 

procura potenciar as sinergias possíveis num território, através da implementação de 

Programas de Respostas Integradas (PRI). A definição de projetos e ações dos PRI que têm 

como objetivo a intervenção nos comportamentos aditivos e dependências baseiam-se nos 

princípios da territorialidade, integração, parceria, participação e partem da realização de 

diagnósticos territoriais. 

Na sequência dos anos anteriores, concluiu-se o Guião de suporte à elaboração do plano local 

de intervenção nos comportamentos aditivos e dependência, remetendo-se a todas as 

unidades de intervenção local para a conclusão dos diagnósticos territoriais. Este guião, tendo 

por base a metodologia dos planos locais de saúde, permite a realização dos planos locais de 

intervenção nos comportamentos aditivos e dependência. Esta metodologia compreende 5 

fases – (1) Diagnóstico de situação, (2) definição de prioridades, (3) fixação de objetivos, (4) 

seleção de estratégias e (5) preparação operacional. 

Durante o ano de 2016, realizaram-se várias reuniões de acompanhamento junto das equipas 

do CRI a fim de as capacitar para a continuidade das fases 3, 4 e 5 dos diagnósticos 

concelhios das suas áreas de abrangência, mais especificamente a Fixação de Objetivos, 

Seleção de Estratégias e Preparação Operacional, assim como se realizaram junto de várias 

redes sociais reuniões de forma a tornar os diagnósticos mais participados e informados, e 

consequentemente, mais sustentados face aos comportamentos aditivos e dependências.  

 

 

Dos vários diagnósticos em curso, completaram-se os seguintes diagnósticos concelhios: 
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Área da abrangência do CRI Porto Oriental: Gondomar, Valongo, Castelo de Paiva, Paços de 

Ferreira, Paredes e Penafiel; 

Área de abrangência do CRI Porto Ocidental: Santo Tirso, Trofa, Maia, Matosinhos, Póvoa de 

Varzim, Vila do Conde; 

Área de abrangência do CRI Porto Central: Vila Nova de Gaia. 

 

O concelho do Porto, pela sua dimensão e abrangência dos três CRI do Porto, está em fase de 

conclusão final. Neste sentido, em relação aos 86 concelhos da área de abrangência da 

DICAD, conseguiu-se uma concretização de diagnosticar em matéria de comportamentos 

aditivos e dependências, 16,3% dos concelhos da região norte. 

 

Em relação aos restantes concelhos da área de abrangência da DICAD, os diagnósticos 

concelhios encontram-se ainda nas fases 2 (determinação das prioridades) ou 3 (fixação de 

objetivos). Se se considerar estes diagnósticos, ainda que incompletos, em conjugação com os 

que chegaram à fase 5, concretizou-se 34,9% dos concelhos da região norte. Este dado é 

importante precisamente porque se poderá atingir este objetivo durante o ano de 2017. 

 

Durante o ano de 2016, não se realizaram procedimentos concursais no âmbito do PORI, 

sendo que a atividade se centrou na Monitorização e Avaliação Técnica e Financeira dos 

Projetos cofinanciados. 

Foram acompanhados 39 projetos cofinanciados nas várias áreas de intervenção (Prevenção, 

Redução de Riscos e Minimização de Danos, Tratamento e Reinserção), distribuídos pela área 

de abrangência de vários CRI, a saber: Porto Ocidental, Porto Oriental e Porto Central, Braga, 

Viana do Castelo, Vila Real. 

 

 ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

PREVENÇÃO 

O Núcleo Operacional de Prevenção constitui-se numa resposta institucional que visa reduzir o 

consumo de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas, cooperando com outras estruturas com 

responsabilidade na prevenção dos comportamentos aditivos e dependências e na promoção 

da saúde, assumindo-se numa vertente técnica e numa vertente assistencial. Na vertente 

técnica preconiza-se o reforço das respostas ao nível do apoio institucional e comunitário, 

garantindo assim a coerência das intervenções, a implementação das orientações normativas 

emanadas pelo SICAD, a articulação com serviços regionais e locais da ARS Norte, IP, pelos 

evidentes ganhos em saúde daí decorrentes. 
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Na vertente assistencial, manteve-se as respostas existentes no PIAC (Programa Integrado de 

Atendimento à Comunidade) no âmbito da consulta de prevenção seletiva e indicada, bem 

como as já existentes nos CRI. 

No âmbito da consulta de prevenção seletiva e indicada dirigida a crianças, jovens e famílias 

com fatores de vulnerabilidade identificados realizadas no PIAC e outros locais dependentes 

dos CRI, importa salientar que as crianças e jovens em risco constituem 18,3% dos novos 

utentes (791/4322), assim como 8,23% dos utentes ativos (1497/18194), registado no sistema 

de informação multidisciplinar, o que reforça a necessidade desta resposta. Considerando os 

dados registados no sistema de informação multidisciplinar, as consultas realizadas a crianças 

e jovens em risco constituem 5% da totalidade dos eventos. Em relação a estes dados 

assistenciais, apesar de se verificar um ligeiro aumento não se reflete em termos percentuais 

relativamente ao ano 2015. 

 

Na vertente do apoio institucional e comunitário, em termos operacionais desenvolveu-se a 

implementação de Programas de Prevenção estruturados e baseados em evidência científica 

nos vários CRI, designadamente Programa Pistas (2º ciclo), Programa Eu e os Outros (3º ciclo 

em diante), Programa Trilhos (3º ciclo em diante), Programa Trilhos-R (7º ano e 8º ano de 

escolaridade) e Programa Flexível de Prevenção Seletivo. No quadro seguinte apresenta-se o 

resumo da implementação dos programas, assim como o nº de grupos e de indivíduos 

abrangidos. Em 2016, contabiliza-se o acompanhamento de 206 grupos e 3866 jovens 

abrangidos, tendo-se verificado um decréscimo relativamente ao ano de 2015, explicado pela 

dificuldade de mobilização das escolas/professores na implementação de programas 

estruturados, que exigem disponibilidade dos professores para formação, supervisão e 

implementação em contexto de sala de aula (em articulação com a componente letiva da sua 

própria disciplina). 

 

Tabela 41 - Implementação dos Programas Prevenção 

  
  

Universal Seletiva Total 

Inst Nº Grupos Nº Indivíduos Inst Nº Grupos Nº Indivíduos Inst Nº Grupos Nº Indivíduos 

Eu e os Outros 15 61 1233 19 44 705 34 105 1938 

Pistas 9 23 476 2 3 29 11 26 505 

Trilhos 12 63 1273 5 8 79 17 71 1352 

Riscos & Desafios 4 4 71 0 0 0 4 4 71 

TOTAL 40 151 3053 26 55 813 66 206 3866 

 

Considerando o desenvolvimento, implementação e avaliação de projetos de prevenção dos 

comportamentos aditivos e dependências desenvolve-se igualmente atividade no âmbito da 

consultadoria, supervisão e apoio técnico a instituições da comunidade, nomeadamente 
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escolas, IPSS, e outros. Dentro desta atividade, inclui-se igualmente o acompanhamento e as 

monitorizações dos projetos de prevenção no âmbito do PORI, por se tratar igualmente de 

consultadoria e apoio técnico. Em 2016, foram acompanhadas 75 instituições, tendo-se 

realizado 268 eventos relacionados com esta atividades. Estes valores são inferiores a 2015, 

em consonância com o decréscimo que se verifica na intervenção com escolas. 

 

Tabela 42 - Acompanhamento e as monitorizações dos projetos de prevenção no âmbito do PORI 

    Instituições Tempo (h) Eventos 

Monitorização PRI 

Organização e tratamento de 
informação 

4 91 49 

Planeamento PRI 2   2 

Reunião Monitorização PRI 6 30 15 

Reunião Núcleo Territorial 2 4 2 

Consultadoria e Apoio Técnico 

Planeamento 44 106 66 

Acompanhamento 11 182 124 

Avaliação 6 23 10 

TOTAL   75 736 268 

 

 

Tabela 43 - Ações de formação no âmbito do PORI 

Tema Ações de 
formação 

Formandos   Horas de 
formação 

Eu e os Outros 15 
154 Docentes 273 

73 Técnicos   

Pistas e Trilhos 6 
37 Docentes 77 

15 Técnicos   

Riscos e Desafios 1 15 Técnicos 21 

Prevenção CAD 18 

23 Docentes 197 

320 Técnicos   

26 Universitários   

Intervenção CAD 5 
43 Técnicos 26 

25 Universitários   

PLA 2 24 Técnicos 25 

Contextos Recreativos 3 47 Mediadores 32 

Participação em encontros, seminários… 4     7 

Subtotal  54 802   658 

Orientação de estágios 
  5 Médicos 676 

  3 Universitários   

TOTAL 54 810   1334 

 

No que concerne a criação e divulgação de materiais que sustentam a intervenção preventiva, 

durante o ano transacto, manteve-se a colaboração com a Comissão de Dissuasão da 

Toxicodependência (SICAD), tendo-se concluído o Guia para deixar a Cannabis e Gestão das 

Perturbações do uso da cannabis e questões associadas – um guia clínico. Mantém-se ainda o 
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trabalho em relação à tradução e adaptação dos volumes I e II do Cannabis Youth Treatment 

Series, assim como a validação do Children’s Assertive Behavior Scale. Concluiu-se 

igualmente o programa Trilhos na sua versão reduzida, assim como um programa de 

prevenção para famílias. 

 

Considerando a área da formação e sensibilização em informação de base científica na área 

da prevenção dos comportamentos aditivos e dependências, realizaram-se 54 ações com 802 

formandos abrangidos (técnicos da comunidade, docentes e estudantes universitários), num 

total de 658 horas de formação. Apesar do número de ações de formação se manter em 

relação ao ano anterior, o número de formandos diminuiu. 

 

Durante o ano de 2016, deu-se continuidade à colaboração com o Ministério da Defesa 

Nacional e com o SICAD, na participação do Dia da Defesa Nacional, com a realização de 477 

ações de sensibilização no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências. Esta 

colaboração tem grandes implicações ao nível do envolvimento dos técnicos e de 

disponibilidade do serviço, na medida em que implicou a participação de 38 técnicos da DICAD 

da ARSN, 159 dias de intervenção nos quarteis de Porto, Vila Nova de Gaia, Póvoa do Varzim, 

Braga, Vila Real e Chaves, abrangendo cerca de 22.705 jovens. Esta intervenção da DICAD 

corresponde a uma capacidade de resposta de 55% face à necessidade identificada por parte 

do Ministério da Defesa. 

 

No âmbito da investigação e estudos na área da prevenção, concluiu-se o estudo do projeto 

“Riscos e Desafios” dirigido a estudantes do ensino universitário (tese de doutoramento), sendo 

que o projeto “Trilhos-R – Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais” dirigido a 

alunos do 3º ciclo ainda se encontra em curso. Existem ainda outros estudos em curso, mais 

especificamente a validação e aferição à população portuguesa do teste do desenho de 

Goodenough, validação do programa Pistas e Trilhos. Concluiu-se, igualmente, o estudo de 

caracterização e diagnóstico em matéria de CAD da população de 18 anos, no âmbito da 

Defesa Nacional – Comportamentos aditivos nos jovens de 18 anos residentes na região norte 

de Portugal - com uma abrangência de cerca de 34.000 jovens 

 

Não podemos deixar de fazer referência ao trabalho de articulação e de representação 

institucional da prevenção nomeadamente na articulação com vários serviços de saúde e 

estruturas da comunidade (mais especificamente, Unidade de Cuidados na Comunidade dos 

ACES e ULS), articulação com Instituto da Segurança Social, IP no âmbito do Programa 

Escolhas, articulação com PSP e GNR em várias ações, inclusive com o Programa Escola 
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Segura, articulação com as Comissões Proteção Crianças e Jovens em Risco, trabalho 

conjunto com a Comissão Dissuasão da Toxicodependência. 

 

Destaca-se igualmente o trabalho de colaboração iniciado em 2016 com o ACES Porto Oriental 

no âmbito da prevenção dos comportamentos aditivos e dependências nas escolas da área de 

abrangência deste ACES, mais especificamente freguesia do Bonfim, Campanhã e Paranhos. 

No âmbito desta colaboração realizaram-se várias atividades, nomeadamente a construção de 

um instrumento de diagnóstico, planeamento e implementação da recolha de dados, realização 

e divulgação do diagnóstico em matéria de dependências nos agrupamentos escolares e 

escolas não agrupadas destas freguesias, num total de 12 escolas, 143 turmas, num total de 

cerca de 2500 alunos dos 7º, 9º, 12º anos de escolaridade, ensino profissional e vocacional. 

Deste diagnóstico resultou a assinatura de 12 acordos de colaboração entre o ACES Porto 

Oriental, DICAD e cada uma das escolas, com alocação de recursos humanos ao projeto e que 

se concretizará no planeamento da intervenção e início da sua implementação em 2017. 

Quanto às reuniões e grupos de trabalho realizaram-se 166 reuniões que podem distribuir-se 

em termos de reunião/grupos de trabalho de carácter transfronteiriço (8), nacional (7), regional 

(20), interinstitucional/local (131). 

 

Em termos globais, a intervenção na área da prevenção, em 2015, abrangeu 49% dos 

concelhos da região norte, tendo-se verificado uma diminuição relativamente ao ano anterior. 

Nesta abrangência não se considera os concelhos que foram abrangidos no âmbito do Dia da 

Defesa Nacional. 

Em conclusão, na área de intervenção da prevenção destaca-se o trabalho com a comunidade 

no âmbito da implementação e acompanhamento de programas de prevenção, a formação de 

técnicos, a criação de materiais com base em evidência científica, o atendimento a crianças e 

jovens em risco, assim como a colaboração no dia da defesa nacional, como atividades que 

mais mobilizam recursos humanos e técnicos para a sua concretização e que mais tempo 

consome na atividade quotidiana do serviço. 

 

TRATAMENTO 

A presente alínea retratar a atividade assistencial das Equipas de Tratamento da Divisão para 

a Intervenção em Comportamento Aditivos e Dependências no ano de 2016, contextualizando 

o seu grau de execução das atividades. Os dados aqui apresentados resultam da análise dos 

mapas extraídos da aplicação informática SIM (Sistema de Informação Multidisciplinar) 

relativamente ao movimento clínico das equipas de tratamento dos Centros de Respostas 

Integradas (incluindo consultas descentralizadas), Unidade de Alcoologia do Porto, utentes em 

Programa de Substituição com Metadona, Unidade Desabituação, Comunidade Terapêutica 
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Ponte da Pedra e os projetos PIAM (Programa Integrado de Atendimento Materno) e PIAC 

(Programa Integrado de Atendimento à Comunidade). 

 

Caracterização da Atividade Assistencial   

Considera-se utente novo, todo o utente que é admitido em cada ano numa Equipa Técnica 

Especializada de Tratamento, mais especificamente todo aquele que procura os serviços dessa 

equipa pela primeira vez nesse ano.  

Em 2016, admitiram-se nas unidades de intervenção local 4322 novos utentes, mais 1% do que 

em 2015. Destes novos utentes, 1812 são inscritos por Problemas Ligados ao Álcool e 1335 

por Outras Substâncias Psicoativas. Conforme já foi referido anteriormente na atividade 

assistencial do Núcleo Operacional de Prevenção, foram admitidas 791 crianças e jovens em 

risco, que constituem 18,3% dos novos utentes (791/4322), o que continua a aumentar todos 

os anos. Neste último ano, o aumento dos novos utentes foi mais ligeiro, provavelmente pela 

capacidade limite das equipas para este grupo alvo. Salienta-se a procura por parte de 93 

novos utentes (2,15%) da Consulta de Cessação Tabágica, com um ligeiro aumento 

relativamente ao ano anterior. 

 

Considera-se utente ativo, todo aquele que teve pelo menos uma consulta no ano, na equipa 

de tratamento. Em 2016, estiveram em tratamento nas unidades de intervenção local 18194 

utentes, sendo que a utilização dos serviços é sobretudo por utentes inscritos por “Consumos 

de Outras Substâncias Psicoativas” (10086, que representam 55.4%) e por “Problemas Ligados 

ao Álcool” (5574, que representam 30.6%), seguidos de 1497 crianças e jovens em risco 

(8.23%), 130 de cessação tabágica (0.7%) e outras tipologias sem relevância estatística. Os 

recursos técnicos utilizados são sobretudo ao nível das consultas de medicina (psiquiatria e 

outras especialidades), seguindo-se as consultas de psicologia, de serviços social e 

enfermagem.  

Considerando a taxa de retenção, utiliza-se como indicadores a existência de 3 ou mais 

consultas para os novos utentes e de 5 ou mais consultas para os utentes ativos. Deste modo, 

analisando a taxa de retenção para os utentes consumidores de substâncias ilícitas e álcool, 

verifica-se que 86% utentes novos tiveram 3 ou mais consultas e 72,6% utentes ativos tiveram 

5 ou mais consultas. Estes números mantêm-se sensivelmente iguais desde 2014, com uma 

ligeira descida em 2016. 

 

O tempo espera é determinado pela diferença entre o número de dias que ocorre a inscrição do 

utente e a primeira consulta. Considerando todo o tipo de inscrições, regista-se uma diminuição 

significativa do número de utentes com o tempo de espera inferior a 15 dias, de 66% em 2015 

para 56% dos utentes. Desde 2013, que esta percentagem tem vindo a diminuir, o que 
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representa um aumento das listas de espera e consequentemente do tempo de espera para 

consulta. As equipas técnicas de Braga, Gaia, Valongo, Porto Oriental, Viana do Castelo, Vila 

Real e Unidade de Alcoologia são as que apresentam maior tempo de espera para uma 

primeira consulta. 

 

Quanto ao número de consultas, em 2016 verificaram-se no total 210611 consultas, um valor 

ligeiramente inferior ao de 2015 (menos 21 consultas) e por isso, uma diminuição sem 

relevância estatística e que não se reflete em termos percentuais. 

 

São os consumidores de substâncias psicoativas, os utentes que mais consultas têm nos 

nossos serviços, seguidos dos utentes com problemas ligados ao álcool e crianças e jovens em 

risco. No entanto, apesar desta tipologia se manter do ano de 2015 para 2016, existe uma 

tendência para a diminuição do número de consultas para os utentes consumidores de 

substâncias (de 137143 para 133556 em 2016), e um aumento de consultas para os utentes 

com problemas ligados ao álcool (de 57871 para 60296 em 2016) e para as crianças e jovens 

em risco (de 9951 para 10543 em 2016). Recorrem mais às consultas de medicina, seguindo-

se das consultas de psicologia, serviço social e enfermagem. 

 

Programas Farmacológicos de Substituição (Metadona e Buprenorfina) 

A informação relativa a estes programas farmacológicos deriva dos mapas mensais do 

“Movimento Clinico dos utentes em Metadona” enviados pelas Equipas de Enfermagem para 

os serviços centrais da DICAD, assim como do Sistema de Informação Multidisciplinar. 

 

Em 2016, estiveram integrados em Programa de Substituição com Buprenorfina 1225 utentes, 

enquanto no programa de Buprenorfina com Naloxona estiveram integrados 187 utentes. Em 

ambos os programas se verificou uma diminuição no número de utentes face ao ano anterior. 

 

No que diz respeito ao programa de substituição com Metadona, estiveram em programa 6094 

utentes, sensivelmente o mesmo do ano anterior. A 31/12/2016 encontravam-se em programa 

de metadona 5441 utentes, tendo durante o ano de 2016 sido admitidos 915 utentes e saíram 

902. O número de utentes no final do ano manteve-se muito próximo do ano de 2015, assim 

como o número de utentes que saíram, tendo diminuído o número de utentes admitidos em 

programa.  Relativamente às administrações diárias de metadona, em 2016 registaram-se 

235117 administrações, um valor que tem vindo a diminuir desde 2014. 

 

Quantos aos locais de toma da metadona pelos utentes, 3292 utentes fizeram-no nas equipas 

de tratamento, 862 nos centros de saúde, 198 em hospital, 161 em estabelecimentos prisionais 
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e 566 em outros (de uma maneira geral, tratam-se de utentes que fazem as tomas de 

metadona em estruturas de redução de riscos e minimização de danos, nomeadamente 

equipas de rua e gabinetes de apoio). Estes dados, a 31/12/2016, não variam 

significativamente face à atividade assistencial neste âmbito dos anos anteriores. 

 

Internamento em Unidade Desabituação 

A Unidade de Desabituação do Norte é uma estrutura assistencial de internamento de curta 

duração dirigida a utilizadores de substâncias psicoativas e alcoólicos, com 22 camas. A 

acessibilidade a esta estrutura é por referenciação das equipas técnicas especializadas de 

tratamento. 

No ano de 2016, passaram por esta unidade 402 utentes, garantindo uma taxa de ocupação de 

86.6%, ocupação esta que tem vindo a aumentar desde 2014. Destes, 266 são utentes com 

Problemas Ligados ao Álcool e 125 Consumo de Substâncias Psicoativas Ilícitas, sendo que 

em relação a 11 utentes não se consegue discriminar a informação no SIM. 

A 31 de dezembro, 12 utentes encontravam-se em espera para internamento na UD. Em 

relação às saídas do internamento, de salientar que a maioria das altas é clínica 85.57%. 

 

Internamento em Comunidade Terapêutica 

A Comunidade Terapêutica Ponte da Pedra é uma estrutura assistencial de internamento de 

média e longa duração dirigida a utilizadores de substâncias psicoativas e alcoólicos, com 22 

camas. A acessibilidade a estra estrutura é por referenciação das equipas técnicas 

especializadas de tratamento.  

No ano de 2016 estiveram em tratamento nesta estrutura 58 utentes, dos quais 11 transitaram 

do ano anterior, sendo que a 31/12/2016 estavam internados 15 utentes. A taxa de ocupação 

desta unidade em 2016 é de 79,4%. 

Em termos de percentagem de altas clínicas, na comunidade terapêutica regista-se 72,09% de 

altas clínicas, traduzindo-se em internamentos completos com evolução favorável. 

 

Frequência do Centro de Dia – Comunidade Terapêutic a Ponte da Pedra 

O Centro de Dia da Comunidade Terapêutica é uma resposta que funciona com atividades 

dirigidas a utentes em programa de internamento e a utentes referenciados pelos CRI, mas em 

regime de ambulatório. As atividades incluídas no centro de dia são de carácter terapêutico, 

ocupacional e integram algumas de foro educativo/ formativo. Em 2016, frequentaram 

mensalmente em média 9,1 utentes.  
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Metodologia ADR (Aconselhamento, Deteção e Referenc iação) para o VIH 

A metodologia ADR para o HIV está implementada em todas as equipas técnicas de 

tratamento. Durante o ano de 2016 foram realizados 2930 rastreios, sendo que 12 foram 

rastreados como reativos e confirmados posteriormente.  

 

Durante o ano de 2016, retomou-se as reuniões com a saúde pública, no sentido do envio da 

informação das UIL para este departamento, assim com consolidação de circuitos de 

procedimentos e de questões relacionadas com a referenciação hospitalar. Apresentaram-se 

propostas de melhoria, desenvolveu-se um novo quadro de execução mensal e início da 

utilização da plataforma da Direção Geral de Saúde para introdução dos dados de 

monitorização mensal. Ainda no ano de 2016, iniciou-se o ADR na Unidade de Alcoologia do 

Porto. 

 

Tuberculose 

Inserido na estratégia regional do Programa de Luta contra a Tuberculose, a DICAD tentou 

durante o ano de 2016, a consolidação do rastreio, sendo que a percentagem de novos utentes 

em programa de substituição opiácea com registo de pedido de RX pulmonar para a 

tuberculose foi de 63.4% e em relação aos utentes ativos foi de 54.8%. 

 

Rede de Referenciação nos Comportamentos Aditivos e  Dependências 

Durante o ano de 2016, constitui-se um grupo de trabalho no sentido de desenvolver uma 

formação de formadores dentro da DICAD no âmbito da rede de referenciação dos CAD e 

instrumentos de rastreio, criando materiais harmonizados que seriam a base para desenvolver 

um plano de formação que posteriormente chegaria a todos os técnicos envolvidos neste 

processo nas UIL. Neste sentido, realizou-se a ação de formadores regionais durante o mês de 

Outubro e Novembro de 2016, num total de 18 horas, tendo ficado em compromisso o assumir 

de um projeto-piloto por CRI para o ano de 2017.  

Ainda, durante este ano, iniciou-se o trabalho conjuntamente com o ACES Tâmega I – Baixo 

Tâmega (Centro de Saúde de Amarante) que se mostrou disponível para implementar a rede 

de referenciação. 

 

O trabalho no âmbito do projeto-piloto com Cinfães sofreu atrasos por mudanças da equipa do 

ACES, sendo que não se conseguiu implementar de forma mais consolidada durante o ano de 

2016 face a 2015. Este projeto conta com uma pequena equipa multidisciplinar (psicólogo, 

enfermeiros e médicos) proveniente da autarquia e do centro de saúde local, a quem foi 

ministrada formação específica no âmbito dos CAD, pelo CRI e pela DICAD/serviços centrais, 

no sentido de se constituíram como uma porta de entrada dos utentes no sistema. Estes 
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profissionais têm tido um papel importante ao nível do rastreio e diagnóstico no âmbito dos 

CAD e das intervenções breves, utilizando o AUDIT e o ASSIST como instrumentos de rastreio.  

 

Em caso de necessidade de referenciação para tratamento na DICAD, foi agilizado um canal 

de comunicação privilegiado com a ET Cedofeita. Neste sentido, em 2016, no ACES foram 

rastreados 54 utentes, sendo que destes 5 foram encaminhados para o CRI. 

 

Programa de Prevenção e Controlo das Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 

Tendo sido constituído um grupo de coordenação local, realizou-se o regulamento do 

programa, relatório das checklists, elaboração do plano de atividades de 2017 e reuniões com 

os elos de ligação e grupo coordenador regional do PPCIRA. 

 

REINSERÇÃO 

A área de intervenção da reinserção, para além da monitorização e avaliação dos projetos no 

âmbito do PORI, desenvolve grande parte do seu trabalho na vertente assistencial, através das 

consultas de reinserção que decorrem nos CRI. Relativamente a este trabalho, que tem 

subjacente um modelo de trabalho integrado, preconiza que cada utente que necessita de 

intervenção nesta área tenha um Plano Individual de Inserção. 

 

Deste modo, quer em 2015 como em 2016 cerca de 50% dos utentes ativos, são ativos para a 

consulta de serviço social, sendo que destes, em 2016, 77,54% dos utentes têm um plano de 

inserção definido e contratualizado. 

 

No âmbito da Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa Sem-abrigo, a DICAD tem uma 

participação ativa, funcionando como entidade de triagem e de acompanhamento para pessoas 

com problemas em CAD, sendo que em 2016 continua a alocar (na sequência de 2015) dois 

recursos humanos a meio tempo a uma das plataformas da rede – Plataforma +Emprego. 

Ainda se deve destacar, a participação da DICAD em 2 grupos de trabalho com o SICAD, a 

saber – Linhas Orientadoras para a Mediação Social e Sistema de Informação Multidisciplinar 

para a Reinserção.  

De salientar o trabalho contínuo que é realizado pelas equipas com as estruturas distritais da 

Segurança Social no sentido do acompanhamento dos utentes. 

 

REDUÇÃO DE RISCOS E MINIMIZAÇÃO DE DANOS 

Durante o ano de 2016, as estruturas da DICAD mantiveram o acompanhamento em relação à 

implementação, monitorização e avaliação das estruturas e programas socio-sanitárias 

existentes, nomeadamente os 2 gabinetes de apoio a toxicodependentes sem enquadramento 
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sócio familiar existentes na cidade do Porto, 14 equipas de rua na região norte, com respostas 

ao nível dos programas de substituição opiácea de baixo limiar de exigência (PSOBLE), 

aconselhamento, diagnóstico e referenciação para o VIH nestas estruturas, programas de 

terapêutica combinada e programas de troca de seringas. 

 

A metodologia ADR (aconselhamento, diagnóstico e referenciação) manteve-se implementada 

nas estruturas de redução de riscos e minimização de danos, monitorizando-se mensalmente 

os seus resultados. Atualmente, e no âmbito das reuniões com a saúde pública, a redução de 

riscos e minimização de danos também é incluída neste processo, quer ao nível da 

monitorização dos indicadores, dos circuitos de procedimentos, das questões da referenciação 

hospitalar e de implementação de novos processos. Em 2016, para a além da área de redução 

de riscos e minimização de danos (RRMD) estar incluída nas reuniões com o departamento de 

saúde pública, realizou reuniões com os responsáveis de RRMD a fim de discutir as novas 

propostas ao nível dos quadros de execução mensal e da aplicação dos testes de 4ª geração. 

 

Em relação a intervenção em contextos recreativos e de diversão noturna, em 2016, o CRI 

Porto Central manteve o Projeto Multi-institucional de Redução de Riscos em Contexto 

Recreativo, que decorreu no concelho de Oliveira de Azeméis e este ano transacto alargado ao 

concelho de S. João da Madeira. 

As equipas de RRMD da DICAD também garantiram a intervenção em contexto académico, 

nomeadamente na intervenção nas festividades académicas em Viana do Castelo, na Queima 

das Fitas do Porto e em Vila Real, envolvendo cerca de 30 técnicos superiores e através da 

intervenção com mediadores pares. Estas intervenções exigiram não só a formação prévia dos 

mediadores pares, assim como a colaboração conjunta de outras entidades parceiras. 

 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SISTEMA DE INF ORMAÇÃO 

MULTIDISCIPLINAR (SIM) 

Esta área caracteriza-se pela gestão da informação que decorre de todo o trabalho que é 

registado no Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM). Considerando a importância desta 

ferramenta, não só para o conhecimento da população a quem prestamos cuidados, mas como 

ferramenta de gestão, desenvolve-se regularmente as seguintes atividades, que passamos a 

descrever: 

1. Harmonização de conceitos e de procedimentos de registo junto de todas as 

equipas das unidades de intervenção local e grupos profissionais (medicina, 

enfermagem, psicologia e serviço social); 
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2. Formação, acompanhamento remoto e in-loco das equipas ao nível da 

implementação de procedimentos de registo, de utilização do sistema e de 

resolução de problemas relacionados com hardware e software; 

3. Articulação das dificuldades e sugestões de melhoria e eficácia da aplicação junto 

da Equipa Nacional do SIM (pertencente ao SICAD) para uma maior eficácia do 

registo e recolha de informação; 

4. Recolha e agregação dos indicadores ao nível regional com regularidade mensal, 

trimestral e semestral e anual de todas as unidades de intervenção local da região 

norte, e devolução às unidades de intervenção local; 

5. A informação recolhida no ponto 4 dá resposta às necessidades relativas à 

monitorização dos planos de atividades, dos objetivos SIADAP e QUAR 

institucionais, mostrando-se fundamental no processo de correção de trajetórias e 

de procedimentos ao longo do ano em função do desempenho; 

6. Recolha e agregação de informação referente à atividade assistencial para diversas 

instâncias regionais, nacionais, europeias e internacionais (Agrupamentos de 

Centros de Saúde e Unidades Locais de Saúde, Câmaras Municipais, Assembleia 

da República, Direção Geral de Saúde, Instituto Nacional de Estatística, 

Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência). 

 

No ano de 2016, a área da gestão e sistemas de informação integrou (em continuidade de 

2014) vários grupos de trabalho com o SICAD, nomeadamente na produção de um instrumento 

de recolha de informação para monitorização da implementação das Linhas de Orientação 

Técnica na área da reinserção e implementação da prescrição eletrónica médica e 

desmaterialização das receitas. Além disso, em 2016 deu-se continuidade à implementação do 

sistema de gestão dos internamentos nas Unidades de Desabituação e Comunidades 

Terapêuticas Públicas, passando os internamentos a ser realizados via SIM, 

desmaterializando-se as propostas de internamento em papel. 

 

A DICAD integrou ainda um grupo de trabalho nacional no SICAD para o desenvolvimento de 

uma plataforma de recolha e tratamento de dados do SIM – SIMBA, tendo sido implementada 

nas unidades de intervenção local após formação dos técnicos. 

 

Ainda nesta área e para a própria ARS realizou-se a implementação do RNU nas unidades 

especializadas da DICAD, assim como o levantamento dos utilizadores e das unidades 

assistenciais do DICAD para ligação ao ALERT, para efeitos de referenciação hospitalar. 

Em termos formativos, durante 2016 realizaram-se as seguintes ações de formação no âmbito 

da gestão de informação: 
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Formação aos Técnicos de Serviço Social da DICAD sobre os procedimentos a adotar no SIM na 

área da Intervenção Social 

Formação módulo dos Internamentos em Unidade de Desabituação e em Comunidade 

Terapêutica 

Formação aos Interlocutores do SIMBA 

Formação aos assistentes técnicos para a utilização do RNU/ SIM 

Formação aos médicos para a implementação da PEM/ SIM 

Para concluir, esta área é uma área transversal que colabora com todas as restantes no âmbito 

da recolha de informação de determinados indicadores fundamentais relativos à atividade da 

DICAD. 

 

ÁREA DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO 

A área de estudos e investigação foi criada com o objetivo de diagnosticar necessidades de 

investigação em relação aos comportamentos aditivos e dependências, de consultadoria e 

apoio técnico a investigações a decorrer na DICAD e à criação de indicadores de medida das 

atividades desenvolvidas pela DICAD. Neste âmbito, em 2016 destacam-se as seguintes 

atividades: 

 

Planos Locais de Intervenção nos Comportamentos Adi tivos e Dependências  – Guião de 

suporte à elaboração dos Planos Locais de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

Dependências – Finalização do documento. Esta atividade implicou igualmente supervisão e 

apoio técnico às equipas que realizaram estes planos locais, já explicitados no primeiro ponto. 

A situação da região norte em matéria de comportamentos aditivos e dependências (2014) – 

Após o pedido de informação estatística a todos os departamentos da ARSN bem como outras 

instituições públicas cuja atividade tem implicações nesta matéria, a recolha de informação 

revelou-se muito morosa, dado que decorre da consolidação dos dados das outras instituições. 

Não obstante, durante este ano de 2016, apresentou-se o documento, documento esse de 

interesse relevante na medida em que agrega toda a informação sobre os CAD na região norte. 

 

Dia da Defesa Nacional  - Em colaboração com a área da prevenção, finalizou-se o estudo de 

caracterização em CAD da população abrangida pelas ações do Dia da Defesa Nacional, 

população essa com 18 anos, relativa a 2014. 

Queima das Fitas do Po rto - No âmbito da intervenção da Queima das Fitas do Porto, 

realizou-se um estudo dos resultados dos questionários de alcoolémia administrados durante o 

evento (2014 e 2015). 

Determinantes comportamentais no consumo de risco d e álcool e cannabis em jovens 

institucionalizados  – início do estudo de investigação. 
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Consumo de Tabaco nos jovens abrangidos pelo DDN (2 014) – estudo em curso. 

 

Relativamente a estudos e investigação desenvolvidos pelas unidades de intervenção local, a 

saber: 

Unidade de Desabituação do Norte – Estudo sobre “Avaliação do grau de satisfação dos 

doentes internados na UDN em 2016 ” (em seguimento do já realizado em 2015) 

Comunidade Terapêutica Ponte da Pedra - Uma perspetiva assistencial dos pacientes 

duais com transtornos de personalidade comórbidos  – Comunicação apresentada nas 

XVIII Jornadas Nacionales de Patologia Dual – Abril 2016 

CRI Porto Central – Estudo sobre a avaliação do im pacto do Programa de Substituição 

Opiácea de Baixo Limiar de Exigência nas Equipas de Rua – iniciado em 2016 e ainda em 

curso. 

 

Cooperação Transfronteiriça Norte Portugal-Galiza – no âmbito da cooperação 

transfronteiriça, durante o ano de 2016, têm-se realizado várias reuniões entre Portugal e os 

parceiros da Galiza, sendo que a atividade se centrou na tradução d e o caderno de recolha de 

dados do utente e do profissional, pesquisa e seleção de instrumentos de avaliação. Avançou-

se igualmente com um teste piloto do caderno de recolha de dados, no sentido da melhoria da 

metodologia a avançar com o estudo. 

Para finalizar, a área de estudos e investigação realizou uma proposta de criação de um 

separador no site da ARS Norte com informação da DICAD e produzida pela DICAD. 

 

FORMAÇÃO E EVENTOS CIENTÍFICOS 

Em 2016, o investimento na área da formação nos comportamentos aditivos e dependências foi 

concretizado em estreita articulação com a área funcional da formação e desenvolvimento. 

Tendo em consideração a constante mudança do fenómeno do consumo de substâncias, 

assim como a integração na Administração Regional de Saúde, devemos salientar as seguintes 

atividades: 

1. Formação ministrada por técnicos da DICAD, quer dirigida a profissionais da DICAD, 

como a outros profissionais de outros serviços de saúde, nomeadamente cuidados de saúde 

primários e hospitalares.  

2. Formação ministrada por técnicos da DICAD, no âmbito de toda a intervenção 

comunitária 

3. ENCONTRO 10 ANOS CTPP – realizada nos dias 29 e 30 de Outubro 2015 

4.  

É ainda importante salientar a resposta que é dada pelas diferentes Unidades Especializadas 

desta DICAD no âmbito de estágios curriculares e académicos e o envolvimento de diferentes 
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profissionais da DICAD e das Unidades de Intervenção Local em atividades de investigação, 

sustentadas no âmbito dos Mestrados e Doutoramento. 

 

PARTICIPAÇÃO EM INICIATIVAS INTERSECTORIAIS E/OU PA RCERIAS 

INTERINSTITUCIONAIS  

 

Este ponto refere-se ao trabalho desenvolvido pelos técnicos da DICAD em relação a 

representação institucional e participação em grupos de trabalho intersectoriais e 

interinstitucionais promovidos pelo SICAD para elaboração de documentos normativos: 

Rede de Referenciação dos Comportamentos Aditivos e Dependências; 

Linhas Orientadores para a Intervenção Preventiva nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências; 

Linhas Orientadoras para a Mediação Social; 

Sistema de Informação Multidisciplinar  

Fórum Nacional do Álcool – Plataforma interinstitucional de partilha de experiências e criação de 

sinergias entre entidades que atuem no mesmo campo de ação e tenham em comum o mesmo 

objetivo.  

Para além destes, existem ainda outras iniciativas cuja coordenação das mesmas depende do 

Instituto de Segurança Social e nas quais estamos representados, assim como as equipas da 

DICAD desenvolvem tarefas ativas, a saber: 

Estratégia Nacional de Integração à Pessoa Sem-Abrigo que envolve técnicos das áreas da 

Redução de Riscos e Minimização de Danos, Tratamento e Reinserção, através participação em 

reuniões mensais do Núcleo Executivo da Coordenação da ENIPSA na cidade do Porto e 

trimestrais do Partenariado Alargado, implementação de circuitos de procedimentos da ENIPSA 

ao nível dos CRI no Porto, com colaboração semanal junto da segurança social para inserção de 

dados sociais e garantir desta forma os apoios sociais. 

Representação institucional em várias redes sociais (CLAS – Conselhos Locais de Ação Social) 

de várias câmaras municipais da região norte, nomeadamente Porto, Matosinhos, Sto. Tirso, 

Trofa, Maia, Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Arouca, Espinho, Santa Maria da Feira, São João 

da Madeira, Oliveira de Azeméis, Gondomar, Valongo, Paredes, Penafiel, Paços de Ferreira, 

Lousada, Felgueiras e Castelo de Paiva. Acresce também a representação em várias Comissões 

de Freguesia, mais especificamente no Porto. 

As estruturas da DICAD também se encontram representadas em vários Núcleos Locais de 

Inserção (que fazem acompanhamento aos beneficiários de rendimento social de inserção) e 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. 

Plataforma Supraconcelhia do Porto, Tâmega e Douro – a DICAD também participa nestas três 

plataformas interinstitucionais coordenadas igualmente pelo Instituto de Segurança Social, IP, 

em representação institucional. 

 



96 
 

Outra parceria interinstitucional e que se mantém ativa é o Programa CUIDA-TE (coordenado 

pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, IP), na qual os técnicos da DICAD 

participam na execução das ações de sensibilização junto de escolas que o solicitam no âmbito 

da temática das dependências, assim como na implementação do Gabinete de Saúde através 

da alocação de 4 psicólogos dos Centros de Respostas Integradas do Porto, num total de 20 

horas semanais. 

 

SISTEMAS DE QUALIDADE 

 

O Plano Nacional de Saúde 2012-2016 identificou a Qualidade em Saúde como um eixo 

estratégico fundamental enfatizando que a melhoria contínua da qualidade é dever da 

administração pública, pois são os cidadãos que, na prática, financiam, na sua quase 

totalidade, os serviços que recebem. Reconhece, ainda, que existe uma escassa avaliação da 

qualidade dos cuidados de saúde prestados, bem como um défice organizacional nos serviços 

e falta de indicadores de desempenho e de apoio à decisão. 

No Despacho nº3635/2013 do Senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde (DR, 

II série, 7/03/2013), o Ministério da Saúde encara como indispensável definir uma estrutura de 

governação que responsabilize e operacionalize os diferentes níveis de prestação de cuidados 

pela implementação da Estratégia Nacional para a Qualidade em Saúde, no sentido de 

promover, disseminar uma cultura de melhoria contínua da Qualidade nas instituições. 

A DICAD também integra a Comissão Regional da Qualidade e Segurança da ARS Norte, 

através da equipa de peritos que acompanhará e avaliará os Planos de Atividades e Relatórios 

de Atividades de todas as estruturas da área da saúde, no que concerne à implementação da 

Estratégia Nacional da Qualidade. 

A Comunidade Terapêutica Ponte da Pedra, a Equipa Técnica de Vila Real e a Equipa Técnica 

de Santa Maria da Feira têm vindo a fazer a avaliação anual de satisfação do utente e dos 

colaboradores. Os sistemas de gestão de qualidade implementados obrigam ao tratamento, 

para além do disposto na lei, das reclamações e sugestões dos utentes. 

Garantiu-se o acompanhamento dos sistemas de gestão da qualidade segundo a NP EN ISO 

9001:2008, nas seguintes unidades: 

 

Comunidade Terapêutica Ponte da Pedra, com renovação de certificação em Junho de 2016; 

Equipa Técnica Especializada Vila Real, com renovação da certificação em Junho de 2016; 

Equipa Técnica Especializada Sta. Mª Feira, com renovação da certificação em Junho de 2016. 
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PROTOCOLOS E ACORDOS DE COLABORAÇÃO 

PIAM – Atualização do protocolo de acordo de colaboração entre o Centro Materno Infantil do 

Norte (CHP) e PIAM no âmbito das consultas de saúde sexual e reprodutiva 

Acordo de Cooperação no âmbito das dependências entre a DICAD, ACES Porto Oriental e 12 

escolas da zona oriental do Porto - Colaboração no âmbito da prevenção dos comportamentos 

aditivos e outras dependências, de acordo com o Plano Local de Saúde do Porto Oriental 

vigente, e respeitando as estratégicas constantes no Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo do Tabagismo e no Programa de Saúde Escolar. 

Unidade de Alcoologia do Porto – protocolo de colaboração com o STPC que tem como 

finalidade desenvolver um projeto de prevenção universal relativo ao consumo de álcool e 

promoção da saúde nos STCP 

Protocolo de Colaboração no âmbito da Intervenção da Equipa de Problemas Ligados ao Álcool 

(PLA), no concelho de Ponte de Lima 

Acordo de Colaboração que promova o desenvolvimento técnico-científico e de investigação 

entre as duas instituições – DICAD/PIAC e Universidade do Minho (Escola de Psicologia) 

Prestação de cuidados de saúde, ao nível do tratamento na área dos comportamentos aditivos e 

das dependências, nomeadamente psicoterapêuticos e medicamentosos, por parte dos técnicos 

da ETET de Bragança, do CRI de Bragança, aos doentes toxicodependentes ou alcoólicos 

reclusos do Estabelecimento Prisional de Bragança. 
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V - BALANÇO SOCIAL 
 

RECURSOS HUMANOS 

SERVIÇOS CENTRAIS 

Estabelecendo uma análise comparativa com os dados de 2015, verifica-se, em 2016, um 

aumento global (independentemente do grupo profissional) de 0,58% de efetivos. Efetivamente, 

analisados os últimos dez anos, observa-se uma diminuição de aproximadamente 18% de 

trabalhadores afetos aos serviços centrais.  

 

Tabela 44 - Variação do número de profissionais nos  serviços centrais 

  
Total   Variação 

2015-2016 
Variação 

2007-2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Assistente Operacional 116 113 87 71 68 51 88 80 76 72 -5% -38% 

Assistente Técnico 424 407 306 254 187 158 210 179 183 188 3% -56% 

Dirigente 32 37 13 11 10 13 15 15 14 13 -7% -59% 

Enfermagem 15 14 7 11 10 10 57 61 65 67 3% 347% 

Informática 38 38 33 38 29 26 27 23 23 23 0% -39% 

Médico 21 21 14 11 10 12 43 42 43 45 5% 114% 

Técnico Diagnóstico Terapêutica 7 7 6 1 14 9 10 10 13 12 -8% 71% 

Técnico Superior de Saúde 14 13 9 5 11 9 64 65 63 63 0% 350% 

Técnico Superior 172 150 149 156 119 106 217 208 204 205 0% 19% 

TOTAL 839 800 624 558 458 394 731 683 684 688 0,58% -18% 

 

OBS: O acréscimo de recursos humanos nos serviços centrais, verificado em 2013, resultou o 

processo de reorganização da ARS Norte no âmbito do PREMAC, passando esta ARS, em 

2013, a integrar os trabalhadores da delegação regional do norte do extinto IDT, I.P., num total, 

à data de 405 trabalhadores. 

 

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Tendo em conta a aposta nos cuidados de saúde primários, foi desenvolvido um esforço de 

melhoria de eficiência ao nível dos recursos humanos, verificou-se em 2015 e permanece em 

2016 com um aumento de cerca de 1,41% de profissionais relativamente a 2015. Já no que diz 

respeito à variação dos últimos 4 anos, verifica-se uma variação de cerca de 1,57%. 
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Tabela 45 - Distribuição por classe profissional do s recursos humanos afetos aos CSP 

Profissionais 
 

Total Variação Variação 

2013 2014 2015 2016 2015-2016 2013-2016 

Assistente Operacional 880 775 767 734 -4% -17% 

Assistente Técnico 1747 1659 1688 1728 2% -1% 

Enfermagem 2533 2461 2525 2556 1% 1% 

Outro pessoal 1 1 1 1 0% 0% 

Médico 2381 2424 2563 2639 3% 11% 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 175 177 178 176 -1% 1% 

Técnico Superior de Saúde 76 76 77 73 -5% -4% 

Técnico Superior 160 155 167 171 2% 7% 

TOTAL 7953 7728 7966 8078 1,41% 1,57% 

 

 

VARIAÇÃO DO TOTAL DOS EFETIVOS 

A variação do total dos efetivos traduz, no caso em concreto, um aumento ao nível dos 

recursos humanos de aproximadamente 1,34% entre 2015 e 2016, mantendo um acréscimo de 

cerca de 0,94% de profissionais nos últimos 4 anos. 

 

Tabela 46 - Variação do total de efetivos 

Profissionais 
Total Variação 

2013 2014 2015 2016 2015-2016 2013-2016 

Assistente Operacional 968 855 843 806 -4,0% -17,0% 

Assistente Técnico 1957 1838 1871 1916 2,0% -2,0% 

Dirigente 15 15 14 13 -7,0% -13,0% 

Enfermagem 2590 2522 2590 2623 1,0% 1,0% 

Informática 28 24 24 24 0,0% -14,0% 

Outro pessoal 0 0 0 0 0,0% 0,0% 

Médico 2424 2466 2606 2684 3,0% 11,0% 

Técnico de  Diagnóstico e Terapêutica 185 187 191 188 -2,0% 2,0% 

Técnico Superior de Saúde 140 141 140 136 -3,0% -3,0% 

Técnico Superior 377 363 371 376 1,0% 0,0% 

TOTAL 8684 8411 8650 8766 1,3% 0,9% 

 

 

APOSENTAÇÕES 

 

À semelhança do ano anterior, verificou-se em 2016 uma diminuição do número de 

aposentados (menos 320 aposentações, em termos absolutos, e menos de 29%, em termos 

relativos, face ao ano anterior). 

 



 

Tabela 47- Variação do número de aposentados na ARS Norte, IP

Profissionais 

CSP

Assistente Operacional 78

Assistente Técnico 128

Dirigente  

Enfermagem 41

Informática 0 

Médico 131

Outro pessoal  

Técnico Diagnóstico e Terapêutica 2 

Técnico Superior de Saúde  

Técnico Superior 3 

TOTAL 383

Conforme se poderá constatar através do gráfico infra, no ano de 2016 ocorreu uma queda 

acentuada nas saídas por aposentação registadas (26), ao nível do pessoal médico, em 

relação ao ano anterior (40), retomando

e 2015, sendo que o número de aposentações registado em 2016 é comparável aos valores 

registados nesses anos (41, 30 e 40, respetivamente).
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Gráfico 25 

Variação do número de aposentados na ARS Norte, IP

2014 2015 2016 

CSP SC TOTAL CSP SC TOTAL CSP SC TOTAL 

78 4 82 18 5 23 23 2 25 

128 18 146 7 3 10 8 0 8 

  0  1 1 0 0 0 

41 0 41 9 1 10 3 0 3 

 5 5   0 0 0 0 

131  131 37 3 40 24 2 26 

  0   0 0 0 0 

 1 3   0 0 0 0 

  0 1  1 0 0 0 

 6 9 0 4 4 1 0 1 

383 34 417 72 17 89 59 4 63 

 

 

Conforme se poderá constatar através do gráfico infra, no ano de 2016 ocorreu uma queda 

acentuada nas saídas por aposentação registadas (26), ao nível do pessoal médico, em 

relação ao ano anterior (40), retomando-se a tendência decrescente verificada em 2012, 2013 

e 2015, sendo que o número de aposentações registado em 2016 é comparável aos valores 

registados nesses anos (41, 30 e 40, respetivamente). 
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Gráfico 25 - Número de médicos aposentados por ano  

100 

Variação do número de aposentados na ARS Norte, IP  

 Evolução Total 
Aposentados 2015/2016 

 
 Variação 

(n.º) 
Variação 

(%) 

 -53 9% 

 -120 -20% 

 0 -100% 

 -38 -70% 

 0 0% 

 -105 -35% 

 0 0% 

 -2 0% 

 0 -100% 

 -2 -75% 

 -320 -29% 

Conforme se poderá constatar através do gráfico infra, no ano de 2016 ocorreu uma queda 

acentuada nas saídas por aposentação registadas (26), ao nível do pessoal médico, em 

decrescente verificada em 2012, 2013 

e 2015, sendo que o número de aposentações registado em 2016 é comparável aos valores 

 

26

2016
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VI - AVALIAÇÃO DOS PLANOS DAS UNIDADES ORGÂNICAS DA  ARS 

NORTE 

 

Para garantir o comprometimento de todas as unidades orgânicas da ARS na execução e sucesso 

do Plano, houve a preocupação de espelhar os contributos que cada unidade pode proporcionar na 

consecução dos objetivos definidos, independentemente de outros da sua esfera de ação, que 

espelham as atribuições que são cometidas. Em concordância com este princípio, no processo de 

preparatório do plano de atividades, foram elaboradas fichas de planeamento por cada unidade 

orgânica da ARSN, nas quais foram identificados os objetivos operacionais e fundamentada a 

correspondência entre estes e os objetivos estratégicos da ARSN. 

 

Execução por unidades orgânicas 

Para a consecução dos objectivos estratégicos definidas pela ARS Norte para o ano de 2016, foi 

fixado para cada unidade orgânica um plano de ação, com os respetivos objectivos operacionais, 

que sumariamente tiveram o seguinte nível de resolução: 

 

Figura 6– Objectivos das Unidades Orgânicas 

 

Indicadores:  54 

 

              
              

Total  

  
Cumpridos 

  
36 

     

         

              

           
Não realizados 

  
1 

             

        

18 

      

54    
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Realização 
insuficiente 

  
17 

        

             

              

 

 



102  

 

 

 

A taxa de realização global dos Indicadores definidos para as Unidades Orgânicas foi de 67%. A 

maioria dos casos de não cumprimento resulta do não atingimento das metas propostas (realização 

insuficiente).  

 

Muitos dos resultados classificados como "insuficientes” são muito próximos do valor fixado como 

meta, pela que na sua grande maioria a variação verificada é absorvida pela margem dada pela 

tolerância atribuída a cada meta, que no caso das fichas de atividades das unidades orgânicas não 

ficou expressa. 



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 

OBJECTIVO INDICADOR META  RESULTADO  

Avaliar o impacto do Programa Alimentação Saudável em Saúde 
Escolar (PASSE) 

Percentagem de crianças incluídas no PAS3 (3º ano do PASSE) com 
consumo de merendas saudáveis  

85% 82,6% 

Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA 
Percentagem de ACES e ULS que realizam o teste rápido de diagnóstico 
da infeção por VIH  

50% 70,6% 

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 VASPR II na coorte que completa 7 anos 
no ano de avaliação (coorte 2009) 

98% 97,4% 

Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos 
institucionalizados - época gripal 2015/2016 

95% 95,7% 

Melhoria da informação de suporte à monitorização dos Programas 
Prioritários do Plano Nacional de Saúde 2012-2016 

Percentagem de ACES e ULS que monitorizam o consumo do tabaco em 
meio escolar (MCT) 

60% 70,1% 

Monitorizar e comunicar o estado de saúde da população e seus 
determinantes, a nível regional e local 

 

Disponibilizar no portal da ARS Norte uma ferramenta informática sobre 
morbilidade nos Cuidados Primários de Saúde (meses) 

12  12 

Proporção de ACES/ULS que tem a rede de consultas de apoio intensivo 
à cessação tabágica em atividade  

60% 70% 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 

 

OBJECTIVO INDICADOR META  RESULTADO 

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 
100% 96% 

Percentagem de ACES/ULS que iniciaram o programa de rastreios do 

cancro da mama 
85% 100% 

Numero de meses para iniciar um programa de piloto de rastreio do 

cancro do colon e reto (meses) 
12 12 

Implementar no contexto do programa nacional para a saúde da 

visão dois projetos piloto de rastreio em 4 ACES da região Norte 

Número de meses para iniciar o programa piloto de rastreio da saude 

visual infantil a crianças de 2 anos em 4 ACES da região norte 
6 4 

Número de meses para iniciar o programa piloto de rastreio da 

degenerescencia macular da idade em diabeticos em programa de 
9 11 

Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos - P 
Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, 

no total de embalagens de medicamentos 
44% 42% 

Melhorar os procedimentos de gestão de lista de inscritos por 

forma a diminuir o número de utentes sem médico 

Percentagem de utentes sem médico de familia na região a 31 de 

Dezembro 
2% 1% 

Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte-P 

Percentagem de hospitais que implementaram nos serviços de 

obstetrícia/ginecologia um sistema de informação “OBSCARE” que 

permite monitorizar os cuidados materno-fetais 

60% 58% 

Racionalizar os pedidos de MCDT às entidades convencionadas nos 

exames abrangidos pelos rastreios de base populacional 

Variação percentual dos custos com mamografias solicitados ás 

entidades convencionadas, relativamente ao ano anterior (%) 
16% 13% 

Variação percentual dos custos com citologias solicitados ás entidades 

convencionadas, relativamente ao ano anterior (%) 
20% 26% 

Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde hospitalares P 

Mediana do tempo de espera a 31 de dezembro de 2015 dos utentes 

em LIC (Lista de inscritos para Cirurgia) (em meses 
2,8 2,8 

Número de hospitais que garantem respostas a pedidos de consulta 

utilizando a telemedicina (tele rastreio, telemonitorização) 
6 6 

Estimular a melhoria do desempenho dos serviços de saúde 

disponibilizando periodicamente mapas comparativos dos níveis de 

prestação num processo de benchmarking 
 

Número de relatórios de monitorização dos tempos de espera para 

cirurgia enviados aos hospitais no ano de 2015, comparando o seu 

desempenho 

12 12 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO 

 

OBJECTIVO INDICADOR META RESULTADO 

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

Percentagem de utentes inscritos em USF nos ACES/ULS da região norte 73% 73% 

Garantir a realização de contratualização com todas as unidades 
funcionais dos ACES (USF, UCSP, UCC,USP, URAP) 

Nº de unidades funcionais em contratualização/Total de unidades 
funcionais 

90% 94% 

Estimular a melhoria do desempenho dos serviços de saude 
disponibilizando periodicamente mapas comparativos dos niveis de 
prestação num processo de benchmarking 

Número de Relatórios com Resultados do Acompanhamento do 
contrato programa e benchmarking dos ACES publicitados no ano 
2016citados  

8 10 

Aumentar o número de lugares da rede de Cuidados Continuados 
Integrados na região norte 

Variação Percentual do nº de lugares na RNCCI na Região Norte 10% 13,4% 

Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCI Taxa de ocupação média das ECCI 70% 69,0% 

Garantir que as equipas das ULDM e ECCI tenham pelo menos 1 
médico e 1 enfermeiro com formação em Cuidados paliativos 

Número de equipas de ULDM e ECCI com pelo menos 1 médico e 1 
enfermeiro com formação em Cuidados paliativos/o nº total de ULDM + 
ECCI 

40% 40% 

Garantir que os cidadãos sejam adequadamente referenciados da 
comunidade para a RNCCI 

Taxa de referenciação média do ACES para a RNCCI 5% 3,4% 

Diminuir, no contexto hospitalar, as resistências aos 
antimicrobianos, designadamente a taxa de bacteriemia por MRSA 

Taxa de bacteriémias por MRSA 0,38 0,39 

Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte 
Percentagem de partos por cesariana no total de partos realizados em 
2016 nos hospitais do SNS da região norte 

28% 29% 

Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde hospitalares P 
Mediana do tempo de espera a 31 de Dezembro de 2016 dos utentes 
em LIC (Lista de inscritos para Cirurgia) (em meses) 

2,8 2,8 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL  

 

OBJECTIVO INDICADOR META 2016 RESULTADO 

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. P 

Número de ACES abrangidos pelo novo modelo organizativo da 
cadeia logística de suporte aos CSP 

21 21 

Nº de unidades do DICAD abrangidas pelo novo modelo organizativo 
da cadeia logística de suporte aos CSP 

28 28 

Implementar um sistema de registo de assiduidade biométrico na 
região P 

Número de ACES com registo biométrico implementado 21 0 

Melhorar a eficiência na ocupação dos espaços afetos à ARS Norte P 
Número de imóveis arrendados que foram libertos de encargos 
financeiros 

4 3 

Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte P 
Percentagem de hospitais que implementaram nos serviços de 
obstetrícia/ginecologia um sistema de informação “OBSCARE” que 
permite monitorizar os cuidados materno-fetais 

60% 58% 

Promover a melhoria do acesso a cuidados de saúde hospitalares P 
Número de hospitais que garantem respostas a pedidos de consulta 
utilizando a telemedicina (telerastreio, telemonitorização) 

6 6 

Garantir a realização de ações de formação no âmbito dos Acordos 
Internacionais com vista ao aumento da receita 

Número de ACES com participação em pelo menos uma sessão de 
formação 

21 21 

Reorganizar a gestão do imobilizado mediante a instalação de nova 
plataforma de gestão de ativos - EASYVISTA 

Número de ACES onde é efetuado controlo bianual (junho e 
dezembro) de todas as existências físicas 

10 10 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

OBJECTIVO INDICADOR META RESULTADO 

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

Percentagem de utentes inscritos em USF nos ACES/ULS da região norte 73% 73% 

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

Percentagem de utentes inscritos sem medico de familia 2% 1% 

Implementar um sistema de registo de assiduidade biométrico na 
região norte P 

Número ACES com um sistema de registo de assiduidade biométrico 
implementado em 2015 

21 0 

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

Percentagem de ações "realizadas" versando as áreas de 
“desenvolvimento Organizacional dos CSP”, “Gestão de Programas de 
Saúde Prioritários”, “Cuidados integrados” e “TIC” 

70% 99% 
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GABINETE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

 

OBJECTIVO INDICADOR META RESULTADO 

Melhorar a eficiência na ocupação dos espaços afetos à ARS Norte  
Número de imóveis arrendados que foram libertos de encargos 
financeiros  

4 3 

Implementar um sistema de eficiência energética na ARS Norte Variação de custos energéticos nos edifícios da ARS face ao ano anterior 100% 100% 

Qualificar o parque das Edificações da ARS Norte (construção de 
raiz) 

Nº Unidades de saúde que iniciam a construção em 2016 4 4 

Qualificar o parque das Edificações da ARS Norte (remodelação de 
edifício para instalação de unidades de saúde) 

Nº Unidades de saúde que iniciam a remodelação em 2016 2 1 

Elaboração de Planos de Emergência para as Unidades de Saúde N.º de Plano de Emergência por ACES 1 1 
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DIVISÃO INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E D EPENDÊNCIAS  

 

OBJECTIVO INDICADOR META  RESULTADO  

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

Percentagem de novos utentes atendidos no DICAD 24% 23,8% 

Percentagem de concelhos abrangidos pelas ações de prevenção 50% 49,0% 

Taxa de utilização dos utentes inscritos no DICAD com problemas 
ligados ao álcool ou consumidores de outras substâncias psicoativas   

60% 63,4% 

Manter a capacidade de resposta às necessidades da população, 
no âmbito dos Centros de Apoio e Diagnóstico (CAD) 

Taxa de ocupação em internamento em Comunidade Terapêutica 80% 79,4% 

Taxa de ocupação em internamento em Unidade de Desabituação 85% 87,6% 

Taxa de utilização global de consultas dirigidas a crianças e jovens 
em risco 

40% 40,1% 

Consolidar e garantir uma efetiva utilização do Sistema de 
Informação Multidisciplinar (SIM) 

Taxa de registo nos campos fundamentais do SIM para os novos 
utentes 

(Tratamentos Anteriores)
 

90% 90,1% 

Taxa de registo nos campos fundamentais do SIM para os utentes 
ativos

 (Tratamentos Anteriores)
 

95% 94,2% 

Taxa de registo da serologia para o HIV dos novos utentes em 
Programa de Substituição Opiácea 

75% 78,7% 

Taxa de registo da serologia para o HIV dos utentes ativos em 
Programa de Substituição Opiácea 

80% 79,1% 

Percentagem dos novos utentes em Programa de Substituição 
Opiácea com registo de pedido de RX pulmonar para a TB 

60% 63,4% 

Percentagem de utentes ativos em Programa de Substituição 
Opiácea com registo de pedido de RX pulmonar para a TB 

55% 54,8% 
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UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO 

 

OBJECTIVO INDICADOR META  RESULTADO  

Realizar Auditorias Internas no âmbito do Sistema de Controlo 
Interno da ARSN,I.P. 

Número de ACES e Serviços Centrais da ARS Norte que foram alvo de 
auditorias no âmbito do sistema de Controlo Interno 

6 6 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII - 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. 

 

VIII - AVALIAÇÃO FINAL 

 

Descritas as atividades mais relevantes realizadas no ano de 2016, analisados os resultados 

apurados na avaliação do QUAR 2016, e havendo a necessidade de explicitar a quantificação do 

desempenho da organização em função do grau de cumprimento do QUAR, somos de parecer 

que foram cumpridos todos os requisitos do disposto na alínea a) do nº1 do artº 18 da Lei nº 66 –

B/2007 de 28 de Dezembro que permitem a ARS Norte qualificar o seu desempenho de BOM . 

Efetivamente, foram atingidos todos os objetivos, havendo superação da meta estabelecida em 

45% deles.  

A taxa de execução global superou em 9 % o valor esperado, com taxas de realização acima 

dos 100%, cumulativamente, no conjunto dos objetivos operacionais dos parâmetros da eficácia, 

eficiência e qualidade. 

Acresce-se que estes resultados foram obtidos com uma redução de 1% tanto nos recursos 

humanos como nos financeiros, o que torna mais meritório o trabalho desenvolvido, por todos os 

profissionais desta instituição. 




