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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O Relatório de Atividades é um instrumento documental importante das organizações, onde se 

espelham os resultados obtidos, designadamente o grau de concretização dos objetivos a que se 

propuseram no período temporal em análise, dentro do princípio de que avaliar, implica uma 

finalidade operativa, que é corrigir ou melhorar. 

Importa ter presente as vicissitudes do ambiente externo, não sendo demais lembrar, que também 

este ano foi marcado pelos constrangimentos financeiros do processo de ajustamento económico, 

obrigando por isso, a um esforço suplementar de eficiência, sem descurar a qualidade e eficácia das 

prestações.  

Não obstante, foi possível à 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. 

 

Atribuições e organização dos serviços 

 

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

integrada na administração indireta do Estado, dotada de personalidade jurídica, autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial. São desígnios da ARS Norte: 

 

 
MISSÃO 

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

 
VALORES 

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

 
 

VISÃO 

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

 

Tem como atribuições principais: 

● Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas globais e 

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

● Participar na definição das medidas de coordenação intersectorial de planeamento, 

tendo como objetivo a melhoria da prestação de cuidados de saúde; 
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● 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). 

 

Metodologia de elaboração do relatório 

 

No Relatório de Atividades de 2014 é dado enfâse ao julgamento da execução do QUAR, na senda 

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

emitidas pelo Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços de 12 de janeiro de 2009, sem 

contudo deixar de espelhar as atividades e resultados mais relevantes realizados pelos serviços de 

saúde sob a alçada da ARSN, na área da prevenção primária, secundária e terciária e na prestação 

direta de cuidados ao nível dos CSP, hospitalares e cuidados continuados.  

 

Recordemos o alinhamento estratégico disposto no Plano de Atividades de 2014, com as 3 linhas 

estratégicas, subdivididas em 6 objetivos estratégicos, a serem concretizados por 18 objetivos 

operacionais. 

No quadro abaixo, explicita-se como eles se encontram articulados e como uns concorrem para a 

concretização dos objetivos da instituição. 

A seguir apresentaremos a avaliação do QUAR 2014 e a análise dos resultados. 
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PLANO DE ATIVIDADES 2014 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS 

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 Garantir o cumprimento dos 
programas prioritários do Plano 
Nacional de Saúde 

 

 Consolidar a reforma dos 
Cuidados de Saúde Primários 

  
Promover a realização de 
rastreios de base populacional 

  
Promover a resposta a 
necessidades de saúde 
emergentes (cuidados no 
domicilio, cuidados continuados 
integrados, cuidados paliativos) 

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

  
Melhorar a equidade no acesso 
aos serviços e cuidados de 
saúde 

OOP1 
Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde 
primários baseados nas Unidades de Saúde Familiar  

OOP2 Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte -R 

OOP3 
Reforçar a implementação de programas de rastreios oncológicos de 
base populacional  

OOP4 
Avaliar o impacto do Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar 
(PASSE) 

OOP5 Implementar o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 

OOP6 Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA 

OOP7 
Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o 
controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação/vacinação contra 
a gripe sazonal 

OOP8 
Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de 
substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências 

OOP9 Melhorar o acesso à primeira consulta hospitalar 

OOP11 
Melhorar os procedimentos de gestão de lista de inscritos por forma a 
diminuir o número de utentes sem médico 

OOP12 
Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCI por 
forma a aumentar a abrangência no acesso à rede de cuidados 
continuados 

OOP16 
Melhorar a capacidade de diagnóstica da Diabetes e suas complicações 
na população inscrita da região norte  

OOP18 
Promover a utilização da telemedicina como instrumento de melhoria do 
acesso à saúde 

LINHA ESTRATÉGICA:GARANTIR UM SNS SUSTENTÁVEL E BEM GERIDO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 Melhorar a eficiência económica 
e operacional 

  
Desenvolver e aprofundar o 
processo de contratualização 

  
Racionalizar o uso do 
medicamento e MCDT 

  
Dotar os serviços centrais de 
instrumentos de gestão 
geradores de maior eficiência.  

  
Valorizar o capital humano da 
organização 

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

  
Fomentar a capacitação do 
cidadão para escolhas 
saudáveis  

OOP10 Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos 

OOP13 
Realizar um estudo de avaliação de custos em CSP, permitindo reafectar 
a despesa gerada na região norte por ACES 

OOP14 
Reorganizar a cadeia logística de suporte aos cuidados de saúde 
primários, alargando o número de ACES abrangidos por esta medida que 
permite designadamente uma melhor eficiência na gestão de stocks  

OOP15 Melhorar a eficiência na ocupação dos espaços adectos à ARS Norte 

OOP17 Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte 

OOP19 
Garantir que a ARSN disponibiliza em formato eletrónico e na 
periodicidade legalmente prevista, aos ACES e Hospitais, os mapas de 
monitorização de medicamentos fornecidos farmácias de oficina 

OOP20 
Incentivar boas práticas que melhorem o acesso, a qualidade e a 
segurança aos cuidados de saúde 

OOP21 
Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas 
da ARS Norte, IP 

OOP22 
Promover e efetivar a realização de um ciclo de conferências sobre 
matérias relevantes em saúde, abertos à participação civil 

OOP23 
Realizar auditorias aos ACES no âmbito do Sistema de Controlo Interno 
com vista à prevenção de riscos de corrupção e infrações graves 
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LINHA ESTRATÉGICA: MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, EM ORDEM À PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO MAIS PRÓXIMO DO 
CIDADÃO/CLIENTE  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUAR OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 Promover a cidadania em saúde 
e a responsabilidade social 

  
Alargar e consolidar experiências 
de cooperação com parceiros do 
sector social e privado, nas 
áreas da promoção, prevenção e 
tratamento e reabilitação que 
reforcem a complementaridade 
de respostas às necessidades 
do cidadão 

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

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

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

OOP2 Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte 

OOP3 
Reforçar a implementação de programas de rastreios oncológicos de 
base populacional 

OOP8 
Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de 
substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências 

OOP12 
Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCI por 
forma a aumentar a abrangência no acesso à rede de cuidados 
continuados 

OOP16 
Melhorar a capacidade de diagnóstica da Diabetes e suas complicações 
na população inscrita da região norte 

OOP17 Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte 

OOP18 
Promover a utilização da telemedicina como instrumento de melhoria do 
acesso à saúde    

 

 



9 
 

 

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) 

 
QUAR 2014 - Resultados alcançados e desvios verificados 

 

 

 

 
 

ANO: 2014 

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  35% 

OOP1: Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde primários baseados nas Unidades de Saúde Familiar (OE1) - R    

INDICADORES   Meta 2014 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

1 Percentagem de utentes inscritos em USF nos ACES/ULS da região norte 64% 1% 66% 108% Superou 

OOP2: Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte (OE1) -R    

INDICADORES   Meta 2014 Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

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

3% 0% 5% 104% Superou 
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OOP3: Reforçar a implementação de programas de rastreios oncológicos de base populacional (OE1;OE3) -R   

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

3 
Conclusão dos procedimentos administrativos para 
financiamento do rastreio do cancro do colo do útero (mês)  

12 0 12 100% Atingiu 

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

75% 0% 79% 107% Superou 

OOP4: Avaliar o impacto do Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) (OE1)   

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

5 
Percentagem de crianças incluídas no PAS

3 
(3º ano do 

PASSE) com consumo de merendas saudáveis 
80% 2% 82% 100% Atingiu 

OOP5: Implementar o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 (OE1)   

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

6 
Percentagem de ACES com efetivação da avaliação 
intercalar dos Planos Locais de Saude 

50% 10% 88% 124% Superou 

OOP6: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA (OE1;OE3)   

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

7 

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

25% 2% 26% 100% Atingiu 

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) - R 

  

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

8 
Taxa de cobertura vacinal com vacina VASPR II na coorte de 
nascidos em 2007 

97% 1% 98% 100% Atingiu 

9 
Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos 
institucionalizados 

90% 1% 95% 118% Superou 

OOP8: Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências (OE1;OE2;OE3)   

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

10 Percentagem de novos utentes atendidos no DICAD 22% 2% 21% 100% Atingiu 

11 
Taxa de utilização dos utentes inscritos no DICAD com 
problemas ligados ao álcool ou consumidores de outras 
substâncias psicoativas  

65% 2% 62% 98% Não atingiu 
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12 
Elaborar um programa de implementação faseada de um 
projeto piloto de respostas integradas firmando com as 
entidades um compromisso formal (mês) 

12 0 12 100% Atingiu 

EFICIÊNCIA 30% 

OOP9: Melhorar o acesso á primeira consulta hospitalar (OE1)     

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

13 
Percentagem de primeiras consultas no total de consultas 
médicas  

30% 1% 30% 100% Atingiu 

OOP 10: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos (OE2)   

14 
Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos 
genéricos, no total de embalagens de medicamentos 

40% 3% 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    

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

15 
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) 

15 5 13 100% 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) 

  

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

16 
Taxa de ocupação dos lugares contratualizados com as 
equipas de ECCI da região norte 

70% 5% 65% 100% Atingiu 

OOP13: Realizar um estudo de avaliação de custos em CSP, permitindo reafectar a despesa gerada na região norte por ACES (OE2) -R    

 

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

17 
Conclusão do estudo de avaliação de custos por ACES 
relativo a 2013 (mês) 

12 0 11 125% Superou 

OOP14: Reorganizar a cadeia logística de suporte aos cuidados de saúde primários, alargando o número de ACES abrangidos por esta medida que permite 
designadamente uma melhor eficiência na gestão de stocks (OE2) - R 

  

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

18 
Número de ACES abrangidos pelo novo modelo 
organizativo da cadeia logístico de suporte aos CSP 

16 1 18 113% Superou 

OOP15: Melhorar a eficiência na ocupação dos espaços adectos à ARS Norte (OE2) - R    

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 
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19 
Número de imóveis arrendados que foram libertos de 
encargos financeiros 

6 1 6 100% Atingiu 

QUALIDADE 35% 

OOP16: Melhorar a capacidade de diagnóstica da Diabetes e suas complicações na população inscrita da região norte (OE1;OE3) - R    

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

20 
Percentagem de ACES com Unidades Coordenadoras 
Funcionais (UCF) da Diabetes ativas 

100% 0% 100% 125% Superou 

21 
Mediana do tempo de espera para a leitura das retinografias 
identificados como prioritários pelos técnicos que realizam o 
rastreio nos CS (dias) 

7 1 1 135% Superou 

OOP17: Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte (OE2)     

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

22 
Percentagem de partos por cesariana no total de partos 
realizados em 2013 nos hospitais do SNS da região norte 

30% 1% 29% 100% Atingiu 

23 

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

50% 8% 42% 100% Atingiu 

OOP18: Promover a utilização da telemedicina como instrumento de melhoria do acesso à saúde (OE1;OE2;OE3) -R   

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

24 
Número de hospitais que garantem respostas a pedidos de 
consulta utilizando a telemedicina (tele rastreio, 
telemonitorização) 

3 0 4 108% Superou 

OOP19: Garantir que a ARSN disponibiliza em formato eletrónico e na periodicidade legalmente prevista, aos ACES e Hospitais, os mapas de monitorização de 
medicamentos fornecidos em farmácias de oficina (OE2) -R   

  

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

25 
Número de relatórios enviados aos ACES e Hospitais, face 
ao legalmente disposto  

15 0 16 125% Superou 

OOP20: Incentivar boas práticas que melhorem o acesso, a qualidade e a segurança aos cuidados de saúde (OE1;OE2) -R     

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

26 
Percentagem de cirurgias da anca efetuada nas primeiras 
48 horas 

60% 2% 62% 100% Atingiu 

27 
Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total 
das cirurgias programadas para procedimentos 
ambulatorizáveis 

76% 1% 79% 108% Superou 

OOP21: Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte, IP (OE2)     
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INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

28 
Percentagem de ações financiadas pelo POPH versando as 
áreas de "Desenvolvimento Organizacional dos CSP", 
"Gestão de programas prioritários" e "Cuidados Integrados" 

60% 3% 60% 100% Atingiu 

OOP22: Promover e efetivar a realização de um ciclo de conferências sobre matérias relevantes em saúde, abertos à participação civil (OE3)      

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

29 Número de conferências realizadas em 2014 3 0 3 100% Atingiu 

OOP23: Realizar auditorias aos ACES no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à prevenção de riscos de corrupção e infrações graves (OE2)   

INDICADORES   
Meta 
2014 

Tolerância Resultado Taxa de Realização Classificação 

30 
Número de auditoria interna realizadas aos ACES, Hospitais 
e serviços internos da ARS Norte no ano de 2014 

4 1 6 108% Superou 

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

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS 

    

DESIGNAÇÃO PLANEADO % EXECUTADO % TAXA REALIZAÇÃO 

EFICÁCIA 35% 37% 106% 

OOP1: Reforçar o modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde primários baseados nas 
Unidades de Saúde Familiar - R 

15% 16% 108% 

OOP2: Aumentar o acesso à rede de Cuidados Continuados na região norte-R 15% 16% 104% 

OOP3: Reforçar a implementação de programas de rastreios oncológicos de base populacional-R 15% 16% 105% 

OOP4: Avaliar o impacto do Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) 10% 10% 100% 

OOP5: Implementar o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 - R 10% 12% 124% 

OOP6: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA 10% 10% 100% 

OOP7: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou 
eliminação das doenças alvo de vacinação/vacinação contra a gripe sazonal - R 

15% 16% 109% 

OOP8: Melhorar a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas, 
comportamentos aditivos e dependências 

10% 10% 100% 

EFICIÊNCIA 30% 32% 106% 

OOP9: Melhorar o acesso á primeira consulta hospitalar 10% 10% 100% 

OOP 10: Aumentar a prescrição de medicamentos genéricos 10% 10% 100% 



14 
 

OOP11: Melhorar os procedimentos de gestão de lista de inscritos por forma diminuir o número de 
utentes sem médico - R 

15% 15% 100% 

OOP12: Rentabilizar a capacidade instalada decorrente da criação das ECCI por forma a aumentar 
a abrangência no acesso à rede de cuidados continuados 

10% 10% 100% 

OOP13: Realizar um estudo de avaliação de custos em CSP, permitindo reafectar a despesa 
gerada na região norte por ACES-R 

15% 19% 125% 

OOP14: Reorganizar a cadeia logística de suporte aos cuidados de saúde primários, alargando o 
número de ACES abrangidos por esta medida que permite designadamente uma melhor eficiência 
na gestão de stocks - R 

20% 23% 113% 

OOP15: Melhorar a eficiência na ocupação dos espaços afectos à ARS Norte - R 20% 20% 100% 

QUALIDADE 35% 39% 111% 

OOP16: Melhorar a capacidade de diagnóstica da Diabetes e suas complicações na população 
inscrita da região norte - R 

15% 20% 130% 

OOP17: Reduzir a percentagem de partos por cesariana na região norte  10% 10% 100% 

OOP18: Promover a utilização da telemedicina como instrumento de melhoria do acesso à saúde-R 15% 16% 108% 

OOP19: Garantir que a ARSN disponibiliza em formato eletrónico e na periodicidade legalmente 
prevista, aos ACES e Hospitais, os mapas de monitorização de medicamentos fornecidos em 
farmácias de oficina SI - R 

15% 19% 125% 

OOP20:Incentivar boas práticas que melhorem o acesso, a qualidade e a segurança aos cuidados 
de saúde -R 

15% 16% 104% 

OOP21: Adequar o plano de formação da região norte às prioridades estratégicas da ARS Norte, IP 10% 10% 100% 

OOP22: Promover e efetivar a realização de um ciclo de conferências sobre matérias relevantes 
em saúde, abertos à participação civil  

10% 10% 100% 

OOP23: Realização de auditorias aos ACES no âmbito do Sistema de Controlo Interno com vista à 
prevenção de riscos de corrupção e infrações graves.  

10% 11% 108% 

Taxa de Realização Global 100% 108% 108% 

RECURSOS HUMANOS - 2014  

DESIGNAÇÃO 
EFETIVOS (E) 

31-12-2014 
EFETIVOS (F) 

31-12-2014 
PONTUAÇÃO 

PONTOS RH 
PLANEADOS 

PONTOS RH 
REALIZADOS 

DESVIO 
DESVIO 
Em % 

Dirigentes - Direcção superior 4 4 20 80 80 0 0,0 

Dirigentes - Diretores Executivos 21 21 20 420 420 0 0,0 

Dirigentes - Direcção intermédia 11 11 16 176 176 0 0,0 

Médicos 2630 2478 12 31560 29736 -1824 -5,8 

Técnico Superior de Saúde 140 140 12 1680 1680 0 0,0 

Técnico Superior - (inclui especialistas de 
informática) 

401 369 12 4812 4428 -384 -8,0 
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Enfermagem 2661 2559 12 31932 30708 -1224 -3,8 

Técnico Diagnóstico Terapêutica 191 186 12 2292 2232 -60 -2,6 

Coordenador Técnico - (inclui chefes de 
secção) 

42 28 9 378 252 -126 -33,3 

Assistente Técnico - (inclui técnicos de 
informática) 

1880 1853 8 15040 14824 -216 -1,4 

Assistente Operacional 942 876 5 4710 4380 -330 -7,0 

Religioso 3 1 5 15 5 -10 -66,7 

Totais 8926 8526   93095 88921 -4174 -4,5 

 

Efetivos no Organismo 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 (E) 31-12-2014 (F) 

Nº de efetivos a exercer funções 8.010 9.441 9.335 9.512 8.529 8.813 8.926 8.526 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS - 2014 (Euros)                 

DESIGNAÇÃO   
ORÇAMENTO 

INICIAL 
  

ORÇAMENTO 
CORRIGIDO 

  
ORÇAMENTO 

DESVIO DESVIO % 
EXECUTADO 

Orçamento de Funcionamento 
 

1.270.832.911 € 
 

1.326.725.216 € 
 

1.311.394.277 € 1.311.394.277 € -1% 

      Despesas com Pessoal 
 

306.768.871 € 
 

319.563.321 € 
 

315.059.834 € 315.059.834 € -1% 

      Aquisições de Bens e Serviços 
 

948.048.299 € 
 

997.024.941 € 
 

987.113.069 € 987.113.069 € -1% 

      Outras Despesas Correntes 
 

16.015.741 € 
 

10.136.954 € 
 

9.221.374 € 9.221.374 € -9% 

PIDDAC 
 

8.670.789 € 
 

1.563.196 € 
 

1.098.607 € 1.098.607 € -30% 

Outros Valores 
  

35.551 € 
 

35.551 € 35.551 € 0% 

TOTAL (OF+PIDDAC+OUTROS)   1.279.503.700 €   1.316.588.262 €   1.302.172.903 € 1.302.172.903 € -1% 

Nota: SIGO - Período - Conta de Gerência 
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FONTES DE VERIFICAÇÃO 

Indicador   Fonte de Verificação 

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

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

Aplicativo RNCCI 

3 
Número de meses para desencadear todos os procedimentos administrativos dependentes da ARS 
Norte (portaria conjunta, visto tribunal de contas, etc.) para a celebração de um contrato plurianual com 
o IPO Porto, que permita financiar a implementação do programa RCCU em toda a região  

Relatório Atividades da ARSN 

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

5 
Variação percentual do número de crianças incluídas no PAS

3 
(3º ano do PASSE) com consumo de 

merendas saudáveis 
  

6 Percentagem de ACES com Efetivação da avaliação intercalar dos Planos Locais de Saude DSP - Relatório de Actividades da ARSN 

7 
Variação percentual de serviços públicos de saúde da região norte com capacidade de efetuar a 
deteção precoce da infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) através do teste de 
diagnóstico rápido 

DSP - Relatório de Actividades da ARSN 

8 Taxa de cobertura vacinal com vacina VASPR II na coorte de nascidos em 2006 Relatório do Programa Regional VIH/SIDA; Relatório Actividades ARSN 

9 
Taxa de cobertura vacinal com vacina da gripe em idosos institucionalizados, na época gripal 
2012/2013 

DSP - Avaliação Anual do PNV 

10 Percentagem de novos utentes atendidos no DICAD DSP - Avaliação Anual do PNV 

11 
Taxa de utilização dos utentes inscritos no DICAD com problemas ligados ao álcool ou consumidores 
de outras substâncias psicoativas  

SICAD 

12 
Número de meses para início de um projeto piloto de respostas Integradas, no contexto dos cuidados 
saúde primários  

SICAD 

13 Percentagem de primeiras consultas hospitalares no total de consultas médicas  SICAD 

14 
Percentagem do consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de 
medicamentos 

SICA 

15 
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 

16 Taxa de ocupação dos lugares contratualizados com as equipas de ECCI da região norte SIARS 

17 Número de meses para concluir o estudo de avaliação de custos por ACES relativo a 2012 Aplicativo RNCCI 

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

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

20 Percentagem de ACES com Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF) da Diabetes ativas Relatório de Atividades da ARSN 

21 
Mediana do tempo de espera para a leitura das retinografias identificados como prioritários pelos 
técnicos que realizam o rastreio nos CS (dias) 

Relatório de Atividades da ARSN 

22 
Percentagem de partos por cesariana no total de partos realizados em 2013 nos hospitais do SNS da 
região norte 

Simma Rastreios; 
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23 
Percentagem de hospitais que implementaram nos serviços de obstetrícia/ginecologia um sistema de 
informação "OBSCARE" que permite monitorizar os cuidados materno-fetais  

SICA 

24 
Número de hospitais que garantem respostas a pedidos de consulta utilizando a telemedicina (tele 
rastreio, telemonitorização) 

Relatório de Atividades da ARSN 

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

26 Percentagem de cirurgias da anca efetuada nas primeiras 48 horas Relatório de Atividades da ARSN 

27 
Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total das cirurgias programada para 
procedimentos ambulatorizáveis 

SICA 

28 
Percentagem de ações financiadas pelo POPH versando as áreas de "Desenvolvimento 
Organizacional dos CSP", "Gestão de programas prioritários" e "Cuidados Integrados" 

SICA 

29 Número de conferências realizadas em 2014 Relatório Formação (POPH) 

30 
Número de auditorias internas realizadas aos ACES, Hospitais e serviços internos da ARS Norte no 
ano de 2014 

Relatório de Atividades da ARSN 

 

 



18 
 

 

AVALIAÇÃO FINAL 

 

O QUAR 2014 da ARS do Norte, enquanto instrumento de gestão e referencial estratégico definia 23 

objetivos operacionais, decompostos em 30 indicadores. 

Foram concretizados todos os objetivos, havendo superação da meta estabelecida em 12 deles (52%), com 

um (4%) a atingir o patamar de excelência (realização de 130%). Os outros 11 (48%) 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 106%, 106% e 111%, 

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

realização global de 108%. 

O quadro abaixo sintetiza o grau de execução do QUAR da ARS Norte em 2014. 

 

 Tabela 1 - Grau de execução do Quar 2014 

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

Eficácia 8 12 0 3 5 106% 

Eficiência 7 7 0 5 2 106% 

Qualidade 8 11 0 3 5 111% 

TOTAL 23 30 0 11 12 108% 

 

 

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 4,5% nos recursos humanos e de 1% 

nos recursos financeiros, o que torna mais meritório o trabalho desenvolvido, por todos os profissionais 

desta instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

Gráfico 1 -Taxa de realização dos objetivos operacionais 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Taxa de realização dos indicadores por cada um dos parâmetros de avaliação 

 

 

O parâmetro eficácia com uma ponderação de 35%, avaliado por 12 indicadores teve um resultado 

globalmente positivo, superando em 8% a meta estabelecida, por via dos resultados superlativos obtidos 

em 5 desses indicadores. Apenas um indicador teve uma performance aquém do previsto (realização de 

98%) o que não foi impeditivo para o cumprimento do objetivo operacional a que estava associado (OOP 8) 

por força dos resultados obtidos pelos outros dois indicadores de medição que concorriam para o mesmo 

fim. 

Saliente-se que este bom desempenho ficou associado a realizações na área da reforma dos CSP (maior 

cobertura da população inscrita em USF), da implementação da RNCCI, dos programas de rastreio de base 
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populacional, da elevada performance no PNV e na implementação do PNS efetivando a operacionalização 

dos Planos Locais de Saúde e sua avaliação. 

 

 

 

 

O parâmetro eficiência, com uma ponderação de 30%, avaliado por 7 indicadores teve um resultado 

globalmente positivo (116%), com a superação a ser conseguida pelos 2 indicadores relacionados com a 

reorganização da cadeia logística de suporte aos CSP e da realização de um estudo que permitiu medir a 

eficiência operacional dos ACES (descentralização da contabilidade analítica para o nível local). 

 

 

 

Finalmente, o parâmetro de qualidade, com uma ponderação de 35%, avaliado por 11 indicadores teve um 

resultado que avaliado globalmente excedeu em 11% o valor previsto. Os valores obtidos em mais de 
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Gráfico 3 - Taxa Realização dos indicadores do parâmetro Eficácia 
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metade dos indicadores (55%) superaram a meta, espelhando intervenções em diferentes áreas como: 

diabetes, telemedicina, cirurgia de ambulatório, comunicação e benchmarking e auditoria interna. 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

Gráfico 6 – Desempenho na execução

 

 

Todos os objetivos relevantes foram atingidos, com a grande maioria a ter uma execução acima do 

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

 

Foram cumpridos todos objetivos operacionais propostos para 2014. Dos 30 indicadores selecionados 

apenas um (3%) não atingiu o valor fixado, ficando por uma taxa de realização de 98%.  

O indicador em questão “Taxa de utilização dos utentes inscritos no DICAD com problemas ligados ao álcool 

ou consumidores de outras substâncias psicoativas “ representou algo de novo na forma como 

habitualmente são avaliados os serviços de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 

designadamente o conceito de “taxa de utilização” numa aproximação ao modelo de contratualização dos 

cuidados primários de saúde, exigindo uma maior proatividade dos serviços. Esta é uma perspetiva que 

exige dos serviços um nível de acompanhamento dos doentes mais exigentes, e os resultados apresentados 

aproximaram-se da meta, que foi fixada sem haver uma base histórica que garantisse um melhor grau de 

estimação da mesma. São os riscos de quem quer rasgar novos horizontes. Todavia, é necessário reforçar 

que a combinação dos resultados obtidos nos 3 indicadores do objetivo associado à prestação do DICAD e o 

efeito das respetivas ponderações permitiu o atingimento do objetivo em causa (OOP8). 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E CUIDADOS PREVENTIVOS 

 

ÁREA FUNCIONAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL 

 

Vigilância Epidemiológica 

Com a implementação do SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) em junho de 2014, uma 

nova dinâmica no que respeita à vigilância das doenças transmissíveis de notificação obrigatória, impôs aos 

serviços de saúde pública, a necessidade de uma rápida adaptação. 

A desmaterialização da notificação dos casos de doenças de notificação obrigatória, visa, no imediato, a 

melhoria da qualidade e da eficácia das intervenções em saúde pública, designadamente na 

implementação de medidas de prevenção e controlo para limitação da disseminação da doença. 

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

● Em relação ao programa de Vigilância e Controlo da Tuberculose, foi dada continuidade às 

atividades planeadas com o objetivo de melhorar a qualidade da informação produzida, foi iniciado 

um projeto de vigilância internacional através da promoção de troca de informação, foram 

acordados e implementados protocolos de articulação com serviços e organismos responsáveis por 

grupos de risco e foi dada continuidade à formação dos profissionais de saúde; 

● 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; 

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

elevadas e superiores ou iguais a 97% para todas as vacinas nas coortes de nascidos em 2013, 2012, 

2007 e 2000 (avaliação do esquema cumprido em 31/12/2014); 

● As coberturas vacinais da VASPR II (vacina contra o sarampo, a parotidite epidémica e a rubéola) 

foram superiores ou iguais a 98%, nas coortes de nascidos entre 2006 e 1996 (avaliação em 

31/12/2014). Apesar das elevadas taxas de cobertura vacinal contra o sarampo serem teoricamente 

impeditivas da circulação do vírus na comunidade, face à situação epidemiológica internacional, 

com surtos de sarampo em vários países, manteve-se na região um conjunto de ações no âmbito da 

comunicação e da vigilância de casos de doença, nomeadamente, avaliação do Plano de 

Comunicação, no âmbito da Norma nº 006/2013 (Programa Nacional de Eliminação do Sarampo), 

pesquisa ativa de casos não notificados, “contact tracing” e vigilância de contactos pós-exposição e 

divulgação às Unidades de Saúde Pública e Centros de Vacinação Internacional, das recomendações 

para vacinação com a VASPR, de forma gratuita e sem necessidade de prescrição médica, para 
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viajantes com destino a países de risco, incluindo o Brasil, para o Campeonato Mundial de Futebol 

de 2014; 

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

poliomielite (coberturas com VIP na avaliação do PNV cumprido em 31/12/2014 de 98,9%, 98,0% e 

99,0% para as coortes de nascidos em 2013, 2007 e 2000, respetivamente); 

Não foram notificados casos de paralisia flácida aguda (PFA) em menores de 15 anos, nem 

suspeitas clínicas de poliomielite em qualquer idade, na região Norte. Verificou-se uma menor 

adesão por parte dos responsáveis hospitalares do Programa, no envio de informação relativa à 

vigilância clínica da PFA em menores de 15 anos de idade. No 3º trimestre do ano, foi publicada e 

divulgada a 3ª atualização do Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite – Plano de Ação 

Pós-Eliminação. 

Mantendo atenção à situação epidemiológica internacional da poliomielite, procedeu-se à 

divulgação às Unidades de Saúde Pública e Centros de Vacinação Internacional, das recomendações 

de vacinação contra a poliomielite para viajantes com destino a países com casos ou com 

identificação de vírus no ambiente, nos últimos 12 meses; 

● Ao nível das atividades definidas no Programa de Vigilância Epidemiológica Integrada da Doença 

dos Legionários, manteve-se a necessidade de melhorar a deteção precoce dos casos, a fim de 

garantir uma intervenção de saúde pública atempada, bem como sensibilizar as unidades de 

internamento hospitalar para a obrigatoriedade de serem cumpridas as determinações constantes 

na Circular Normativa n.º 05/DEP, de 22-04-2004, da Direção-Geral da Saúde, no sentido de ser 

feita a colheita de produtos biológicos (de preferência antes de ser iniciada a antibioterapia) para 

exame cultural e caracterização molecular de estirpes; 

● No Programa de Vigilância Epidemiológica da Gripe, durante a época 2013/2014 a 

disponibilização pela ARSN, através do SIARS, dos dados hospitalares e dos cuidados de saúde 

primários foi muito irregular, dificultando a monitorização e a divulgação de relatórios sobre a 

situação epidemiológica. Entretanto, os dados provenientes da vigilância diária da mortalidade por 

todas as causas foram monitorizados ao longo de toda aquela época. Apesar das dificuldades 

sentidas foram elaborados vários relatórios semanais e um relatório final; 

● No âmbito da vigilância e controlo das Toxinfeções Alimentares Coletivas (TAC), a 

implementação do SINAVE permitiu melhorar a deteção de situações de TAC, sobretudo as 

ocorridas em contexto familiar, que por serem de pequena dimensão (quanto ao número de 

indivíduos atingidos), não chegam a ser comunicadas no âmbito da Circular Normativa N.º 14/DT de 

09/10/2001 – Vigilância e Controlo das Toxinfeções Alimentares Coletivas; 
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Saúde Ambiental 

Globalmente pode considerar-se como muito satisfatório ter continuado a verificar-se, relativamente aos 

programas de vigilância sanitária – e em conformidade com as Orientações do DSP que anualmente são 

elaboradas – que as Unidades de Saúde Pública mantiveram procedimentos normalizados, com evidentes 

ganhos em efetividade e eficiência desses programas. De salientar, ainda, a participação de profissionais do 

DSP na elaboração do Programa Nacional de Saúde Ocupacional - 2.º Ciclo 2013/2017. 

Em 2014 deu-se continuidade ao programa REVIVE, tendo sido efetuadas colheitas de culicídeos e 

ixodídeos. 

Os programas e projetos desenvolvidos nesta área, no ano de 2014, 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 

 REVIVE – Rede de Vigilância de Vetores 

 Programa de Gestão de Resíduos Hospitalares 

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

 Programa de Vigilância da Qualidade do Ar Interior 

 

Além disso, a equipa regional, em representação da Direção-Geral da Saúde, efetuou 18 vistorias a 

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

respetivos autos de vistoria. Foi realizada, ainda, uma auditoria a uma empresa. 

 

Área Funcional Promoção e Proteção da Saúde 

Na área da Promoção e Proteção da Saúde, no ano de 2014 verificou-se uma diminuição dos recursos 

humanos e financeiros alocados aos diversos programas e projetos, o que colocou constrangimentos à 

gestão e à execução dos mesmos. Esta diminuição de recursos motivou a procura de novos parceiros e de 

outras fontes potenciais de financiamento, tendo colocado uma pressão acrescida nas equipas, 

comprometendo as atividades programadas de gestão, monitorização e avaliação, e implementação. Do 

total de programas em funcionamento nesta área, destacámos: 
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No ano letivo de 2013/2014, o Programa Nacional de Saúde Escolar foi desenvolvido por 100% dos 

ACeS/ULS, em continuidade com o ano letivo anterior, nas áreas da saúde individual e coletiva, da inclusão 

escolar, do ambiente e saúde e da promoção de estilos de vida saudáveis, do Pré-escolar ao Ensino 

Secundário. 

Houve, no entanto, a necessidade de se proceder a adaptações decorrentes do preconizado na Orientação 

n.º 14 de 28/10/2013, da DGS, nomeadamente, decorrentes da alteração do suporte de informação para 

avaliação do Programa. Por este motivo, não é possível estabelecer uma comparação integral com as 

atividades registadas no ano letivo anterior. 

 ● Foram abrangidos 77,4% dos alunos (78.4% em 2012/2013); 

 ● Foram abrangidos 67,4% dos educadores de infância; 

 ● Foram abrangidos 59.7% dos professores; 

 ● Foi elaborado Plano de Saúde Individual para 62.7% dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico (CEB) com Necessidades de Saúde Especiais; 

 ● Percentagem de alunos alvo de projetos de: 

 Promoção da saúde mental – 12.5% dos alunos do Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos); 

 Promoção da alimentação saudável – 37.2% dos alunos (do Pré-escolar ao Ensino 

Secundário); 

 Educação sexual – 44.5% dos alunos (do Pré-escolar ao Ensino Secundário); 

 Prevenção do consumo de tabaco – 9.4% dos alunos dos Ensinos Básico e 

Secundário; 

 Prevenção do consumo de substâncias ilícitas – 6.0% dos alunos dos Ensinos Básico 

e Secundário; 

 Prevenção do consumo de álcool – 5.8% dos Ensinos Básico e Secundário. 

 

De referir, ainda, a participação do nível regional no trabalho colaborativo entre as ARS e a DGS na 

elaboração de Orientações Técnicas, bem como na revisão, em curso, do Programa Nacional. No que diz 

respeito ao Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE): 

No ano letivo de 2013/2014 estiveram ativas 83 equipas PASSE locais distribuídas por 18 ACeS 

(Agrupamento de Centros de Saúde) e 3 ULS (unidades Locais de Saúde), envolvendo um total de 296 

profissionais de saúde, 149 179 agrupamentos de escolas, 2 388 turmas e 48 922 alunos. Na tabela 2 pode 

observar-se também os dados referentes ao ano letivo de 2012/2013: 
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Tabela 2 - Implementação do PASSE na região Norte - anos letivos 2012/2013 e 2013/2014 

Ano de 
implementação 

Nº de 
Equipas 
Locais 

Nº de 
Profissionais 
das Equipas 

Nº de ACeS 
com Equipa 

PASSE 

Nº de 
Agrupamentos 

de Escola 

Nº de 
Escolas 

Nº de 
Turmas 

Nº de 
Alunos 

2012/2013 82 276 19 + 3ULS
1
 149 1 102 2 207 45 592 

2013/2014
2
 83 296 18 + 3 ULS 179 1104 2 388

3
 48 922

4
 

Fonte: equipa gestora regional do PASSE/DSP/ARSN 

 

No que diz respeito ao Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo (PPTT): 

● No ano de 2014 a proporção de ACeS/ULS da região Norte com Consultas de Apoio à 

Cessação Tabágica foi de 57% (67% em 2013), com um total de 28 consultas em atividade; 

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

12º anos de escolaridade, estiveram envolvidos 11 ACeS/ULS, tendo sido avaliados 11 809 alunos, 

o que corresponde a um acréscimo de 54,2% em relação ao ano letivo 2012/2013 (5 406 alunos); 

● No âmbito do projeto de vigilância da exposição ao fumo de tabaco ambiental em 

estabelecimentos de restauração e bebidas, iniciado em 2012, até ao final de 2014, participaram 

18 ACeS/ULS da região, tendo sido identificados 4 627 estabelecimentos, correspondendo a um 

acréscimo de 14% em relação ao ano 2013 (3968); destes, 3381 (73%) possuíam dístico vermelho.  

 

 No que diz respeito ao Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO): 

● Foi concluído o processo de implementação do III Estudo Nacional de Prevalência das 

Doenças Orais numa amostra representativa da região Norte, tendo sido aplicado a 100% das 934 

unidades de observação selecionadas, envolvendo 13 dos 24 ACeS/ULS da região; 

 No ano letivo de 2013/2014 foram abrangidas pelo projeto SOBE5 62 362 crianças 

(acréscimo de 45,5% em relação ao ano letivo anterior); 

 Foi iniciado o projeto de intervenção precoce no cancro oral, com uma proporção de 

utilização dos cheques diagnóstico de 30,3% e dos cheques biópsia de 84,7% (num total de 608 

cheques utilizados); 

                                                      
1
 Criação dos ACeS Maia/Valongo e Alto Ave (na prática, não existiu um menor número de ACeS com PASSE, quando comparado 

com o ano 2011/2012). 
2
 Dados provisórios, relativos a 93% das equipas (77 de 83 equipas).  

3
 Maior proporção de turmas e alunos abrangidos pelos manuais de promoção de alimentação saudável ao 

invés dos que abordam apenas educação alimentar (mesmo relativamente ao ano letivo 2012/2013 no qual 

esse aumento já havia sido reportado). 
4
 Idem nota 3. 

5
 Implementação de projetos em saúde oral em que o objetivo final consiste na prática diária da escovagem dos dentes na escola. 
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 No ano de 2014, 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 em Grávidas (SOG), Saúde Oral em Pessoas 

Idosas (SOPI) e Saúde Oral em pessoas com infeção VIH/sida, foram emitidos 247 069 cheques-

dentista e destes foram utilizados 191 589 cheques-dentista, o que corresponde a uma proporção 

global de utilização de 77,54%, tendo a menor proporção de utilização sido observada no projeto 

SOSI (50,93%). 

 

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

● Foram efetuadas três ações de formação dirigidas a 30 Unidades de Saúde Familiar e 16 

Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados de 15 ACeS, para a implementação da utilização 

dos testes rápidos nos Cuidados de Saúde Primários (em 2013 tinha sido iniciada, a título 

experimental, a implementação dos testes rápidos para a infeção VIH/sida em seis Unidades 

Funcionais de quatro ACeS); 

● Foi dada continuidade ao processo de atualização de bases de dados relativos à infeção 

VIH/Sida para cada ACeS/ULS, por ano e por tipo de infeção (PA, CRS e Sida), sua atualização 

trimestral e divulgação periódica, para apoio à gestão regional e local do Programa; 

● Foi elaborado o relatório relativo às “Respostas Sociais para o VIH/SIDA na Região Norte”, 

que faz parte integrante do trabalho de investigação em curso: “Identificação das Necessidades 

Psicossociais entre os doentes infetados pelo VIH/sida e Respostas Sociais Existentes na região 

Norte de Portugal”, numa parceria com o Centro de Investigação em Psicologia - Escola de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Minho;  

● 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); 

● O número de serviços públicos de saúde da região Norte com capacidade de efetuar a 

deteção precoce da infeção VIH/sida aumentou mais de 26%; 

● Foram trocadas 7 256 seringas nas unidades de saúde aderentes ao Programa de Troca de 

Seringas nos Cuidados de Saúde Primários. 

 

 No que diz respeito ao Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE): 

● No ano letivo de 2013/ 2014 estiveram ativas 247 equipas PRESSE locais distribuídas por 

todos os ACeS e ULS da região, envolvendo um total de 1 046 profissionais de saúde, 247 

agrupamentos de escolas e cerca de 120 000 alunos. Na tabela 2 pode observar-se também os 

dados referentes ao ano letivo de 2012/2013: 
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Tabela 3 - Implementação do PRESSE na região Norte - anos letivos 2012/2013 e 2013/2014 

Ano de 
implementação 

Nº de 
Equipas 

Nº de Profissionais das 
Equipas 

Nº de ACeS com 
Equipa 

Nº de Agrupamentos 
Escola 

Nº de Alunos 

2012/2013 247 893 21 + 3ULS 247 100 000 

2013/2014 247
6
 1 046 21 + 3ULS 247

6
 120 000

7
 

Fonte: Equipa Gestora regional do PRESSE/DSP/ARSN 

 

 No que diz respeito ao Programa Autoestima8 (intervenção dirigida a trabalhadores do sexo): 

● Foram identificadas 290 novas mulheres (316 em 2013) (eram conhecidas, até à altura, 5 

760 mulheres); 

● Foram estabelecidos 5 512 contactos (5 419 em 2013); 

● Foram distribuídos 176 654 preservativos masculinos (170 300 em 2013 ), 3 581 

preservativos femininos (2 519 em 2013) e 18 885 lubrificantes (16 663 em 2013); 

● Foram distribuídas 7 seringas, o que continua a apontar para uma proporção, cada vez 

mais residual de utilizadores de drogas injetáveis nesta população (18 em 2013); 

● Foram efetuadas 498 consultas médicas (619 em 2013), das quais 80 (95 em 2013) foram 

primeiras consultas; 

● Foram efetuados 944 contactos com Enfermagem, 365 contactos com Psicologia (777 em 

2013) e 1 236 contactos com o Serviço Social (1 440 em 2013). 

 

                                                      
6
 Aparente estabilização, devido à criação dos megas agrupamentos de escolas (relativamente ao ano anterior, houve um 

alargamento do programa a mais 32 agrupamentos de escolas); 
7 Nº estimado devido à ausência de respostas por parte de 20% dos Gestores PRESSE Locais à monitorização efetuada pelo grupo 
de trabalho do PRESSE 
8 Após inúmeros constrangimentos que afetaram a execução do programa, o ano de 2014 foi um ano de mudança de instalações 
do Centro de Aconselhamento de Matosinhos, onde também funciona a gestão regional do programa. 
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Área Funcional Observatório Regional de Saúde 

São de destacar, no ano de 2104: 

 A atualização da aplicação informática mort@lidades.infantil e da análise evolutiva da 

mortalidade evitável na região Norte e respetivas NUTS III (1989-2010), sendo que esta última 

passou também a poder ser consultada de um modo interativo, através da nova ferramenta 

informática mort@lidades.evita; 

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

com a conclusão dos Perfis Locais de Saúde, agora disponíveis para todos os ACeS/ULS do 

Continente; 

 O desenvolvimento de uma nova aplicação informática na área da morbilidade nos Cuidados de 

Saúde Primários (CSP), com base na informação gerada pelo SIARS e início da reformulação da 

aplicação informática morbilid@des.hospitalar, desenvolvida a partir da base de dados dos GDH; 

 O início do desenvolvimento do trabalho conjunto com o Institute for Health Metrics and 

Evaluation (IHME), ao abrigo do acordo de colaboração estabelecido entre a ARS Norte e esta 

Instituição, tendo em vista a melhoria das estimativas regionais da carga global da doença e 

fatores de risco e eventual determinação das mesmas para o nível local; 

 A orientação de um trabalho de investigação sobre desigualdades socioeconómicas na prevalência 

da hipertensão arterial e diabetes mellitus na região Norte de Portugal, com base nos dados 

disponibilizados pelo SIARS, no âmbito do Internato Médico de Saúde Pública. 

 

Na área da Saúde Pública e sob a orientação do respetivo Departamento, importa ainda mencionar: 

  

Área Funcional 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 dos relatórios 

semanais da Unidade de Emergência em Saúde Pública (UESP) da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da 

informação divulgada nos sítios do ECDC e do CDC e envio regular de informação relevante em Saúde 

Pública, para as autoridades de saúde locais e outros serviços de saúde. Foi prestado o apoio técnico aos 

serviços locais nas situações de alerta ou de surto de doença infeciosa registadas ao longo do ano, 

designadamente ao surto de brucelose que se registou no concelho de Baião e a surtos de tuberculose. 

Foram desenvolvidas várias atividades a propósito da Doença por vírus Ébola: colaboração na elaboração 

de Orientações Técnicas da DGS, divulgação das Orientações Técnicas da DGS, realização de ação de 

formação no aeroporto Francisco Sá Carneiro, participação no exercício de simulação Meliandou 

organizado pela DGS, participação em reuniões na DGS, participação em reuniões e atividades organizadas 
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pela Comissão Regional, entre outras. Foi dado apoio à DGS na investigação do surto de Doença dos 

Legionários que ocorreu em Vila Franca de Xira. 

Foram realizadas 23 485 Juntas Médicas de avaliação do grau de incapacidade pelas 26 Juntas Médicas 

em funcionamento, sendo que destas, três foram criadas em 2014. A Junta Médica de recurso de avaliação 

do grau de incapacidade realizou 24 Juntas Médicas de recurso. 

Relativamente à Sanidade Internacional, mantiveram-se em atividade os sete Centros de Vacinação 

Internacional da região (consulta do viajante/vistorias a navios/aeroporto), foram realizadas 13 926 

consultas do viajante e foram inoculadas 23 693 de vacinas de baixo consumo. 

Manteve-se o apoio técnico no âmbito da implementação do Sistema de Informação dos Certificados de 

Óbito (SICO) e foi realizada uma reunião com todas as entidades regionais implicadas na implementação do 

SICO. 

 

Área Funcional Laboratório Regional de Saúde Pública 

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

analíticos no setor de química de águas e a acreditação de dezasseis novos métodos analíticos, dois no 

setor de química de águas, onze no setor de microbiologia e três no setor de micobacteriologia. 

Foi efetuada a preparação para acreditação de nove métodos analíticos, no âmbito da Norma EN ISO 

17025: 2005. Realça-se o bom desempenho em programas de avaliação externa da qualidade, em todas 

as áreas de atividade do LRSP.  

Integrados em programas de vigilância, foram realizados, num total de 5 564 amostras de água, 32 306 

ensaios microbiológicos (23 014 em 2013), 10 270 ensaios físicos - químicos (9 569 em 2013) e efetuada a 

pesquisa de Legionella Pneumophila em 91 amostras de água (55 em 2013). Foram efetuados 812 ensaios 

de análise microbiológica de esfregaços de manipuladores de alimentos e superfícies (800 em 2013). 

Foram, ainda, realizados 54 ensaios microbiológicos em lamas termais (20 em 2013). O LRSP prestou 

serviços a clientes externos, tendo analisado 1 165 amostras de águas de consumo, de piscinas, balneares 

e minerais naturais (861 em 2013). Participou, também, em projetos de investigação aplicada tendo sido 

efetuados 524 ensaios microbiológicos para identificação e caracterização de pontos críticos em 

superfícies de piscinas. 

No apoio laboratorial ao Programa de Luta Contra a Tuberculose, realizaram-se 8796 exames diretos e 

culturais de micobactérias (6 408 em 2013), 652 Testes de sensibilidade a antibiograma e identificações 

(327 em 2013) tendo sido, ainda, realizados 1 336 testes IGRA. 

No total foram realizados 50374 ensaios de matriz ambiental e 11028 ensaios de análises clínicas. 

Foram implementadas novas funcionalidades de forma a melhorar a qualidade de resposta. 
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Área Funcional Planeamento em Saúde 

No que se refere aos Planos de Saúde da população, que colocam nas agendas regionais e locais as 

principais necessidades de saúde da população, é de salientar, no ano de 2014, dois marcos importantes: 

- A conclusão do processo de construção do Plano Regional de Saúde do Norte 2014-2016 e sua ampla 

divulgação; 

- O início das reuniões de acompanhamento do processo de implementação dos Planos Locais de Saúde 

(PLS) que, apenas por razões de ordem logística, não foi possível concluir neste ano; estas reuniões foram 

precedidas do envio de um instrumento que permitiu a cada USP/ACeS/ULS monitorizar a situação face à 

avaliação intercalar do processo de implementação do seu PLS (numa percentagem de 100% de ACES que 

participaram neste processo em 2014) e definir as etapas seguintes do mesmo. 
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RASTREIOS DE BASE POPULACIONAL 

. 

Os programas de rastreio organizados, de base populacional, alicerçados em mecanismos de garantia de 

qualidade, permitem uma maior eficácia de intervenção ao permitirem detetar a doença em fases mais 

precoces. A seguir, daremos conta da implementação progressiva na região de 3 desses programas de 

rastreio. 

 

Rastreio do Cancro do Colo do Útero 

Em 2014 finalizou-se a primeira volta do rastreio nos 9 ACES selecionados para a 1ª fase de implementação 

do programa, que foi marcada por constrangimentos vários, que impediram a concretização dos objetivos 

iniciais. 

 

Constrangimentos da Fase I: 

a.  Inexistência de uma linha de financiamento específica para os rastreios organizados de base 

populacional 

b.  Complexos procedimentos de aquisição dos materiais de colheita para o rastreio 

c.  Quebra no aprovisionamento de KITS colheita e sua disponibilização em tempo adequado às 

unidades, por razões processuais que ultrapassavam a esfera de competência da ARS Norte. 

d.  Taxa muito baixa de mulheres convidadas para rastreio, do qual resulta uma taxa de cobertura 

populacional também baixa. 

e.  Os indicadores de contratualização privilegiarem o registo de resultados de rastreio oportunista, 

ao invés da realização das citologias nas unidades de saúde  

f.  A falta de integração do Siima com o RNU e o SAM 

 

Os resultados mostram que apenas um fração pequena da população elegível foi convidada para rastreio 

(36%), mas aquelas que o foram tiveram uma elevada taxa de participação (85%) 
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Gráfico 7 - Evolução da taxa de adesão ao rastreio do cancro do colo do útero na região norte 

 

 
Tabela 4 – Evolução da taxa de adesão ao rastreio do cancro do colo do útero na região norte 

Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Nº Mulheres Convidadas 17.588 29.921 26.966 19.186 21.188 114.849 

Nº Mulheres Rastreadas 16.290 26.536 22.218 16.259 16.867 98.170 

Taxa de Adesão (%) 93% 89% 82% 85% 80% 86% 

 Fonte: ARS Norte 

 

 

Gráfico 8 - Evolução da taxa de cobertura do rastreio do cancro do colo do útero na região norte 
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Tabela 5 – Evolução da taxa de cobertura ao rastreio do cancro do colo do útero na região norte 

Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Nº Mulheres Elegíveis Anual 66.850 66.582 66.558 59.318 62.880 322.188 

Nº Mulheres Convidadas 17.588 29.921 26.966 19.186 21.188 114.849 

Taxa Cobertura Populacional 26% 45% 41% 32% 34% 36% 

 

A percentagem de casos positivos foi de 1,5%, abaixo do expectável, provavelmente consequência da baixa 

taxa de cobertura populacional, sendo necessário estimular uma procura ativa de mulheres para realizarem 

o rastreio, para captar aquelas que normalmente não fazem citologias e por via disso haja uma tradução na 

taxa de deteção de casos positivos. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos resultados dos exames de rastreio do cancro do colo do útero (Fase I) 

Resultados Nº % 

Insatisfatório para avaliação 306  0,3  

Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade 95.457  97,7%  

Células escamosas atípicas ASC-US (HPV Negativo) 396  0,4%  

Células escamosas atípicas ASC-US (HPV Positivo) 442  

1,5%  

Células escamosas atípicas ASC-H 103  

Células glandulares atípicas (AGC) 45  

Lesão escamosa intraepitelial de alto grau (HSIL) 222  

Lesão escamosa intraepitelial de baixo grau (LSIL) 670  

Adenocarcinoma 6  

Adenocarcinoma in situ endocervical (AIS) 2  

Carcinoma escamoso 13  

Total 97.662  100% 

 

Apesar de todos os condicionalismos elencados o programa permitiu identificar cerca de 1500 mulheres 

com necessidade de tratamento que foram encaminhados para as consultas de colposcopia dos serviços de 

ginecologias dos 5 hospitais da área geográfica das mulheres que entraram nesta primeira volta do 

programa. 
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Gráfico 9 - Número de Referenciações para consulta hospitalar na sequência do resultado do rastreio 

 
Rastreio do Cancro da Mama 

Manteve-se o alargamento geográfico progressivo deste programa de rastreio, atingindo no final de 2014, 

19 dos 24 ACES e ULS. Não estão cobertos pelo rastreio de cancro da mama os ACES: Ave Famalicão, Santo 

Tirso/Trofa, Póvoa de Varzim / Vila do Conde, Vale Sousa Norte e Vale Sousa Sul.  

A avaliação da taxa de adesão é mais real quando se completa a volta em cada ACES. Na maioria das 

situações estes ciclos transitam de um ano civil para outro, o que torna difícil a avaliação dos resultados 

imputados ao ano de 2014.Ressalvado isso, apresentam-se os resultados mais significativos do ano de 

2014. 

 

Tabela 7 – Atividade desenvolvida no ano 2014 no programa de rastreio do cancro da mama 

Participação no Rastreio 

Convocadas Rastreadas Taxa Participação 

202.736 118.550 58% 

Resultados das leituras do exame de rastreio 

Total leituras Leituras Positivas Taxa Positivos 

118.550 7.289 6,1% 

Aferição 

Nº Mulheres com necessidade de Aferição Nº Mulheres com Cons.Aferição TX adesão à Consulta de Aferição 

7.289 6.726 92% 

Referenciação Hospitalar 

Nº mulheres Referenciadas para a Consulta Hospitalar % Referenciações nas Aferidas % Referenciadas nas Rastreadas 

681 10% 0,57% 

 

Rastreio da Retinopatia Diabética 

Este foi um ano difícil no processo de implementação na região do Programa de Rastreio da Retinopatia 

Diabética (PRRD). Continuaram a aguardar a entrada em programa os ACES de Braga, Gerês Cabreira, 

Famalicão, Povoa de Varzim/Vila do Conde e Vale de Sousa Sul, apesar das negociações havidas com o 

hospital de Braga (único hospital que ainda não está em programa) e com a ULS De Matosinhos, no sentido 

de assumirem o ACES da Povoa Vila do Conde, no PRRD, atendendo que é o serviço de Oftalmologia do 
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Hospital Pedro Hispano, aquele que presta assistência nessa área a essa população. Em 5 ACES verificaram-

se dificuldades na disponibilização dos técnicos de ortóptica por parte dos hospitais e num ACES o atraso 

nos tratamento levou a suspender temporariamente o programa. Resultou daí, uma redução em 10% do 

número de exames de rastreio realizados. 

 

Gráfico 10 - Evolução do Número de Retinografias e Leituras realizadas 

 

 

Tabela 8 - Número de Retinografias efetuadas por ACES e por volta, desde o início do programa 
  Voltas 

1 2 3 4 Total 

Alto Ave 11.377 6.684     18.061 

Alto Tâmega e Barroso 3.224 2.212     5.436 

Aveiro Norte 4.143 4.405 3.782   12.330 

Baixo Tâmega 6.005 801     6.806 

Barcelos/Esposende 5.750       5.750 

Douro Sul 2.908 3.156 1.908   7.972 

Espinho/Gaia 4.451 8.066     12.517 

Feira Arouca 4.386 4.911 4.329   13.626 

Gaia 5.757 6.355     12.112 

Gondomar 4.251 3.190 5.533   12.974 

Maia/Valongo 5.608 4.038     9.646 

Marão e Douro Norte 3.285 3.198 1.809   8.292 

Porto Ocidental 4.430 4.857 2.875   12.162 

Porto Oriental 4.839 2.469 1.042   8.350 

Santo Tirso/Trofa 3.721 2.622     6.343 

ULS Alto Minho 10.264 1.498     11.762 

ULS Matosinhos 6.079 5.579 5.698 3.327 20.683 

ULS Nordeste 6.711 5.711     12.422 

Vale Sousa Norte 4.722       4.722 

Total Geral 101.911 69.752 26.976 3.327 201.966 

Fonte. SiiMA Rastreios 

 

No que se refere ao número de Retinografias efetuadas durante o ano de 2014, foram realizadas 47.454, 

tendo a ULS de Matosinhos iniciado já a 4ª volta. A maioria das Retinografias foram efetuadas em ACES que 

estavam na 2ª ou na 3ª volta. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Retinografias Realizadas 786 7.766 34.860 47.704 53.014 47.454 

Retinografias Relatadas 12 4.509 22.822 32.082 51.494 77.607 
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No que se refere aos Centros de Leitura, verifica-se que até ao fim de 2014, foram relatadas 188.526 

retinografias. Tendo em atenção que cada uma delas tem pelo menos 4 imagens, pode-se afirmar que 

durante este período de tempo foram observadas, para leitura mais de 750.000 imagens. O Centro 

Regional de Leitura, sito no serviço de Oftalmologia do Hospital de S. João tem vindo a consolidar a 

resposta, apresentando níveis de crescimento assinaláveis – aumentou o número de leituras, mais de 3 

vezes de 2012 para 2014, após se terem concretizado algumas medidas de apoio a esta atividade. Os 

Centros de Leitura do CH do Tamega e Sousa e da Unidade Oftalmológica de Lamego, foram 

descontinuados por incapacidade de resposta. 

O quadro abaixo apresenta-se a distribuição das patologias por ano (conta a patologia com maior 

gravidade, na seguinte sequencia: R3, R2, M1, P1, R1, P0, R0). Em termos globais pode-se afirmar que os 

casos inconclusivos são cerca de 5 % do total. Admite-se que a maioria se deve á presença de cataratas. Dos 

casos com resultado, os R0 ou seja aqueles sem retinopatia, representam mais de 80%. Na situação oposta, 

ou seja os casos com retinopatia proliferativa (R3), representam 0.3% do total de leituras. 

 

Tabela 9 - Distribuição dos resultados por ano 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Geral % 

R3  19 69 93 144 238 563 0,3% 

R2  50 391 639 1.283 2.284 4.647 2,6% 

M1  99 505 688 1.155 1.682 4.129 2,3% 

P1  32 200 398 714 903 2.247 1,3% 

R1 5 324 2.538 2.829 5.276 9.430 20.402 11,4% 

P0 2 129 596 760 440 658 2.585 1,4% 

R0 3 3732 17466 25167 40116 58242 144.726 80,7% 

Total geral 10 4.385 21.765 30.574 49.128 73.437 179.299 100,0% 

Fonte: Siima Rastreios 

 

A percentagem global de casos identificados com necessidade de tratamento nos ACES foi de 6.5% 

(correspondendo a 11.586 diabéticos, com variações significativas entre cada ACES, conforme quadro 

infra). 
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Tabela 10 - Distribuição de Resultados por ACES 
  Casos Positivos com 

Necessidade de Tratamento 
Retinopatia 
Ligeira sem 

Necessidade de 
Tratamento 

Retina 
Fotocoagulada 

sem Necessidade 
de Tratamento 

Sem 
Retinopatia 

Total % 

  R3 R2 M1 P1 R1 P0 R0 

Alto Ave 90 519 492 165 2720 100 13055 17141 10% 

Alto Tâmega e Barroso 13 10 77 4 172 165 4549 4990 2,8% 

Aveiro Norte 40 407 232 216 1524 101 9264 11784 6,6% 

Baixo Tâmega 18 168 151 79 459 82 5124 6081 3,4% 

Barcelos/Esposende 28 244 106 71 743 57 4111 5360 3,0% 

Douro Sul 21 143 144 47 427 192 6737 7711 4,3% 

Espinho/Gaia 34 59 478 118 721 372 9677 11459 6,4% 

Feira Arouca 23 392 312 178 1940 110 9789 12744 7,1% 

Gaia 14 33 354 97 527 125 8874 10024 5,6% 

Gondomar 34 330 208 142 1291 100 8337 10442 5,8% 

Maia/Valongo 34 346 238 185 1302 107 6818 9030 5,0% 

Marão e Douro Norte 19 97 111 40 377 358 6981 7983 4,5% 

Porto Ocidental 18 207 183 86 1016 64 5687 7261 4,0% 

Porto Oriental 20 194 134 97 997 56 5282 6780 3,8% 

Santo Tirso/Trofa 35 233 165 72 885 75 4216 5681 3,2% 

ULS Alto Minho 27 291 217 135 1371 62 8818 10921 6,1% 

ULS Matosinhos 41 470 175 252 2107 136 15219 18400 10,3% 

ULS Nordeste 43 387 270 225 1613 254 8813 11605 6,5% 

Vale Sousa Norte 11 117 82 38 210 69 3375 3902 2,2% 

Total Geral 563 4647 4129 2247 20402 2585 144726 179299 100,0% 

Fonte: Siima Rastreios 

 
O quadro abaixo, apresenta-se a distribuição dos tratamentos finalizados, por ano e centro hospitalar. 

Verifica-se que tem havido um crescimento assinalável no número dos mesmos, no entanto também é 

percetível a existência de algumas unidades hospitalares com um número de tratamentos finalizados, 

anormalmente pequeno. Admite-se a possibilidade de existirem mais tratamentos indevidamente 

registados, uma vez que tem havido em algumas unidades hospitalares, uma dificuldade na correta 

utilização do aplicativo informático (SiiMA rastreios), por parte dos clínicos.  
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Tabela 11 – Distribuição dos tratamentos realizados e finalizados por CH 
  2010 2011 2012 2013 2014 Total Geral 

CH Entre Douro e Vouga  129 65 151 402 747 

CH Vila Nova Gaia /Espinho  30 212 161 251 654 

CH São João   92 80 411 583 

ULS Matosinhos 32 88 2 1 354 477 

CH Alto Minho  47 163 130 24 364 

CH Porto    125 173 298 

CH Alto Ave    30 178 208 

CH Médio Ave    55 131 186 

CH Tâmega e Sousa     54 54 

Hospital de Barcelos     41 41 

CH Trás -os- Montes e Alto Douro 10 17 2  1 30 

Hospital Mirandela  9 3 7  19 

 Total Geral 42 320 539 740 2.020 3.661 

Fonte - SiiMA Rastreios 
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PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

 

Nos últimos anos tem-se verificado uma modificação na estrutura da população inscrita nos cuidados de 

saúde primários, traduzida na diminuição dos utentes sem médico de família, ainda que subsistam áreas 

criticas como no ACES do Baixo Tâmega e outros 5 ACES têm ainda valores percentuais superiores a 5%. 

 

Tabela 12 - Utentes inscritos a 31 de Dezembro de 2014 

ACES 
Total de utentes 

Inscritos 

Percentagem de utentes inscritos 

S/ Médico de 
Familia 

S/ médico por 
opção 

C/ Medico de 
Familia 

Alto Ave 274.153 1,40% 0,00% 98,60% 

Alto Minho 256.492 1,90% 0,20% 98,00% 

Alto Tâmega e Barroso 96.647 3,70% 0,20% 96,20% 

Aveiro Norte 119.900 4,60% 0,30% 95,20% 

Baixo Tâmega 178.761 22,00% 1,50% 76,60% 

Barcelos/Esposende 159.239 4,10% 0,20% 95,80% 

Braga 187.456 2,40% 0,10% 97,50% 

Douro Sul 76.168 7,00% 0,50% 92,50% 

Espinho/Gaia 189.539 1,10% 0,10% 98,90% 

Famalicão 127.869 5,40% 0,10% 94,60% 

Feira/Arouca 159.650 7,00% 0,10% 93,00% 

Gaia 155.358 5,40% 0,20% 94,40% 

Gerês/Cabreira 110.100 4,80% 0,10% 95,20% 

Gondomar 168.581 0,10% 0,00% 99,90% 

Maia/Valongo 218.934 1,00% 0,10% 98,90% 

Marão e Douro Norte 112.169 2,60% 0,40% 97,10% 

Matosinhos 176.912 2,10% 0,20% 97,70% 

Nordeste 140.522 3,40% 0,50% 96,10% 

Porto Ocidental 175.479 7,60% 0,40% 92,00% 

Porto Oriental 120.851 3,40% 0,30% 96,30% 

Póvoa do Varzim/Vila do Conde 153.144 1,60% 0,10% 98,30% 

Santo Tirso/Trofa 118.864 1,60% 0,30% 98,10% 

Vale do Sousa Norte 165.683 10,00% 0,10% 89,80% 

Vale do Sousa Sul 181.174 4,30% 0,10% 95,70% 

Total 3.823.645 4,40% 0,20% 95,40% 

 

 

O crescimento sustentado do novo modelo organizativo de prestação de cuidados de saúde – USF , aliado 

ao processo de clarificação das listas de inscritos, inativando inscrições indevidas e permitindo com isso 

proporcionar médico de família a mais utentes, foi contrariado com o acréscimo significativo durante este 

ano do número de aposentações de médicos, que desvaneceu o efeito da entrada de novos especialistas.   
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Tabela 13 - Unidades de prestação de cuidados – UCSP e USF, dezembro 2014 

Unidades funcionais 
Número Inscritos em dezembro 

VA VR VA VR 

UCSP 154 42% 1.300.601 34% 

USF Modelo A 102 28% 1.056.703 28% 

USF Modelo B 112 30% 1.466.341 39% 

USF  214 58% 2.523.044 66% 

UCSP + USF  368 100% 3.823.645 100% 

 

Conforme demonstra a tabela acima, 67% da população da região Norte já está coberta por USF’s e mais de 

metade destas, funcionam como modelo B, sendo a região Norte aquela com maior expressão deste 

modelo organizativo. 
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Gráfico 14 - Percentagem de inscritos em USF por ACES 

 

 

Figura 1 – Produção realizada por tipo de consulta e Tempos Máximos de Resposta Garantida (RMRG) 
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Em 2014 verificou-se uma ligeira descida das consultas médicas e uma subida significativa das consultas 

não médicas. Três em cada quatro utentes viram satisfeitos o seu pedido de consulta nos 15 dias 

subsequentes ao pedido, por motivos não relacionados com doença aguda. O número anual de domicílios 

parece ter estabilizado sendo nos últimos 4 anos (próximo dos 100 mil). 

 

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

 

Contratualização Hospitalar 

 

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

em 2014 foi despoletado, à semelhança dos anos anteriores, pela publicação da metodologia para a 

definição de preços e fixação de objetivos por parte do DPS/ACSS, a que se seguiu a negociação com cada 

uma das unidades dos respetivos contratos programa (CP).Com a manutenção de um quadro de restrição 

orçamental decorrente dos compromissos nacionais de contenção dos gastos públicos e de rigor acrescido 

na responsabilização e gestão do bem público, a função de gestão teve que promover soluções concretas e 

as respostas adequadas com vista a garantir os níveis de qualidade, mantendo aos atuais níveis de acesso e 

eficiência. O processo de contratualização de 2014 manteve as principais alterações introduções em 2013, 

nomeadamente a valorização de incentivos em 5%, com atualização dos indicadores, observado a seguinte 

distribuição: a) 60% Objetivos institucionais comuns e b) 40% Objetivos institucionais de cada região 

Foram reajustados, após discussão interna, os indicadores regionais, de que resultaram os seguintes 

indicadores e respetivos pesos relativos: 

 

Tabela 14 - Serviços Hospitalares: indicadores selecionados para monitorizar os objetivos regionais 

Objetivos Regionais Norte Pesos  
Relativo (%) - 40,0 

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 (%) 6,0 

Tempo de espera para triagem média da consulta externa 6,0 

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 6,0 

 

Da negociação decorreram, de forma consolidada, as seguintes quantidades contratualizadas por área de 

produção, de que resultaram as posteriores taxas de execução 
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Tabela 15 - Produção Hospitalar 

Produção Hospitalar - ARS Norte Realizado 2014 Contratualizado 2014 Taxa Execução 

GDH Internamento       

GDH Internamento Médico 134.391 133.555 100,63% 

GDH Internamento Cirúrgico 62.036 63.650 97,46% 

GDH Internamento Cirúrgico Urgente 24.529 24.658 99,48% 

GDH Ambulatório Médico 104.986 100.341 104,63% 

GDH Ambulatório Cirúrgico 87.782 88.555 99,13% 

Total Consultas  3.561.950 3.569.911 99,78% 

Primeiras Consultas  1.000.939 1.053.283 95,03% 

Urgências (s/ internamento) 1.363.333 1.345.695 101,31% 

Hospital de Dia 263.218 264.073 99,68% 

Nota: Só estão incluídos os actos praticados a utentes do SNS, objeto do contrato programa. Retirado do SICA - Mapa Estimativa de 
proveitos dez-2014 

   

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), cujos resultados apresentamos no quadro seguinte. 

 

Tabela 16 - Índices de Desempenho Global 

Instituições Índice de Desempenho Global  
(IDG) - 2014 

Grau de Cumprimento  
Objetivos Regionais-2014  

(no peso relativo dos indicadores regionais) 

CH de São João, EPE 91,8 38,4 

CH do Alto Ave, EPE 82,8 31,2 

CH do Médio Ave, EPE 52,2 22,9 

CH Entre Douro e Vouga, EPE 84,6 32,9 

CH do Porto, EPE 93,8 41,2 

CH Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 81,1 40,7 

CH Tâmega e Sousa, EPE 75,2 33,2 

CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 62,3 30,3 

CH de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 85,5 39,5 

Hospital Santa Maria Maior, EPE 71,4 38,4 

IPO Porto, E.P.E. 87,3 31,2 

ULS de Matosinhos, EPE 66,4 22,9 

ULS do Alto Minho, EPE 89 32,9 

ULS do Nordeste, EPE 61,6 41,2 

Hospital de Magalhães Lemos, EPE 80,3 40,7 
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Tabela 17 - Linhas de Produção 

Instituições 

Produção 2014 Variação 2014-2013 (pp) 

1ªs Cons. Total Cons. 1ªs/T 1ªs Cons. Total Cons. 1ªs/T 

CH São João 187.673 720.917 26,0% 4,75 3,51 0,3 

CH Porto 157.854 643.660 24,5% -3,31 1,55 -1,23 

CH Alto Ave 69.099 255.538 27,0% -1,19 2,13 -0,91 

CH Médio Ave 48.875 168.441 29,0% -2,42 -1,83 -0,17 

CH Entre Douro e Vouga 113.035 301.563 37,5% -1,63 -2,38 0,29 

CH Povoa de Varzim/Vila do Conde 27.021 76.816 35,2% -3,49 1,23 -1,72 

CH Tâmega e Sousa 108.245 291.009 37,2% 12,25 6,65 1,82 

CH Trás-os-Montes e Alto Douro 80.088 300.408 26,7% -7,2 0,76 -2,29 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho 141.625 468.763 30,2% 2,25 0,6 0,49 

Hospital Santa Maria maior 18.708 60.657 30,8% 7,81 1,94 1,68 

IPO 87.188 276.436 31,5% 9,09 3,31 1,67 

ULS Nordeste 40.261 111.581 36,1% -1,07 -0,27 -0,29 

ULS Matosinhos 74.527 259.147 28,8% 6,34 6,72 -0,1 

ULS Alto Minho 79.610 229.796 34,6% 6,75 3,08 1,19 

Hospital de Braga 130.778 408.531 32,0% 5,97 6,91 -0,28 

Hospital Prelada 26.535 77.571 34,2% -4,82 -3,55 -0,46 

TOTAL 1.394.902 4.698.748 29,7% 2,36 2,36 -0,04 

 

 

Gráfico 16 - Taxa de Primeiras Consultas 

 

 

Não obstante o crescimento observado nas primeiras consultas face a 2013 (+2,22%), o rácio de 

acessibilidade expresso pela relação primeiras/consultas totais, diminuiu marginalmente em virtude do 

crescimento percentual superior das consultas subsequentes (2,42%). 
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Gráfico 17 - Nº de Episódios de Urgência 

 

 

Observou-se uma evolução marginal do número de episódios de urgência (+0,4%), que se ficou a dever à 

evolução, com crescimento positivo das urgências pediátrica e obstétrica. 

 

Gráfico 18 - Rácio nº consulta versus episódios de urgência 

 

 

Da combinação da evolução das anteriores linhas de atividade, resulta uma estabilidade do indicador rácio 

consultas/urgências, a manter-se nos 2,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2221063 2226112 

2158026 

2057466 

2076546 

2117069 

2125792 

1950000 

2000000 

2050000 

2100000 

2150000 

2200000 

2250000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1,6 

1,7 
1,9 2 

2,1 
2,2 2,2 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 



49 
 

Gráfico 19 - Taxa de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) 

(procedimentos ambulatorizaveis) 

 

 

 

Relativamente à taxa de cirurgia de ambulatório em contexto de procedimentos ambulatorizáveis, 

mantem-se o crescimento sustentado, com uma posição regional situada nos 79,1%, com somente duas 

Instituições a registar taxas inferiores a 70%. O rácio das cirurgias de ambulatório face às programadas 

evoluiu igualmente de forma positiva, situando-se agora nos 58,2%. 
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Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia 

 

Na ARS está sedeada a Unidade de Gestão de Inscritos para Cirurgia (URGIC) a quem cabe a monitorização, 

acompanhamento e controlo do processo da produção cirúrgica, bem como assegurar o cumprimento dos 

protocolos de transferência previamente definidos, sendo responsável pela resolução de conflitos de 

interesse no âmbito do processo de transferência dos utentes para as entidades convencionadas. 

Na sequência da publicação da Portaria 271/2012 de 4 setembro, que veio responsabilizar financeiramente 

os hospitais de origem pelos utentes operados nas entidades convencionadas, estes hospitais passaram a 

exercer um maior controlo sobre a produção e respetiva faturação emitida pelos hospitais convencionados. 

Decorrente deste contexto esta URGIC sentiu necessidade de tornar o processo de faturação mais 

transparente entre hospital de origem e hospital de destino, tendo implementado um novo circuito de 

faturação que garantiu o cumprimento de todos os requisitos previstos no regulamento SIGIC ao nível da 

faturação. Assim sendo, os episódios concluídos pelos hospitais de destino (HD) após validação são 

encerrados mensalmente, minimizando o tempo que medeia entre a validação e a respetiva emissão de 

fatura. Este novo circuito, foi nos primeiros meses fortemente monitorizado, ao nível da formação e 

acompanhamento, de modo a garantir que os hospitais de origem (HO) por um lado, cumpriam os prazos 

estabelecidos para a validação dos episódios, e, por outro lado, os HD apresentavam as evidências 

decorrentes dos requisitos a cumprir para a respetiva faturação. Verificamos com satisfação que este 

processo decorreu de forma mais ágil e organizado, tendo o objetivo sido alcançado com sucesso. No ano 

2014 a faturação das entidades convencionadas, no âmbito do SIGIC foi de 5.707.976,75€, tendo-se 

verificado um decréscimo relativamente ao ano 2013, cuja faturação ascendeu a 6.567.421,09€, situação 

que se deve em grande parte à entrada em vigor da Portaria nº 271 de 2012 que atribuiu a 

responsabilidade financeira aos hospitais de origem dos utentes transferidos. No quadro abaixo 

discriminam-se os valores faturados pelas entidades convencionadas que realizaram produção cirúrgica no 

âmbito do SIGIC em 2014. 

 

Desde 1 de abril de 2011 que está em vigor o Protocolo de Cooperação com 9 Santas Casas da Misericórdia, 

e que tem como objetivo regular e definir a prestação de cuidados de saúde por parte das SCM, em 

complementaridade com o SNS. A prestação de cuidados de saúde abrangida pelo presente Acordo é 

destinada exclusivamente aos utentes do SNS inscritos nos Agrupamentos dos Centros de Saúde da 

respetiva área geográfica de intervenção da ARS para a Cirurgia (ambulatório e internamento), Consulta 

Externa e Tratamentos de Medicina Física e Reabilitação. 
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Tabela 18 - Taxa execução do contrato 2014 das 9 Santas Casas da Misericórdia 

Entidade Contrato 2014 Produção faturada SCM Taxa execução 

Riba D'Ave 7.210.495 7.313.386 101% 

Marco Canaveses 1.337.748 1.435.357 107% 

Fão 1.048.476 1.045.409 100% 

Lousada 3.769.567 3.762.389 100% 

Felgueiras   3.276.773 3.280.012 100% 

Vila do Conde 182.241 238.209 131% 

Vila Verde 3.607.275 3.653.243 101% 

Póvoa Lanhoso 987.373 987.641 100% 

Esposende   1.262.152 1.212.323 96% 

Total 22.682.101 22.927.970 101% 

 

Ao nível das consultas foi implementado em Janeiro de 2014 um aplicativo informático que permitiu uma 

validação mais eficiente por parte dos diferentes intervenientes no processo de faturação- HO, HD e ARSN. 

 

Tabela 19 - N.º de Consultas por Entidade e Especialidade - Ano 2014 

Especialidades Esposende Fão Felgueiras Lousada 
Marco 

Canaveses 
Póvoa 

Lanhoso 
Riba D´Ave Vila Conde Vila Verde Total 

Cirurgia Geral 213 388 2068 2739 1188 595 2672   976 10839 

Cirurgia Plástica   113   195     508   539 1355 

Cirurgia Vascular 183 144 562 1335 398 302 1838 190 798 5750 

Dermatologia   661 436 867     815   2505 5284 

Gastrenterologia   175 21   31       79 306 

Ginecologia 195 225 707 638 159 50 1572   858 4404 

Oftalmologia 366 1359 2762 3356 1988 1809 9427 429 4840 26336 

Ortopedia 559 533 2090 1879 1343 783 5143 198 3017 15545 

Otorrinolaringologia 414 1243 2506 3210   686 3443   2208 13710 

Urologia 156 625 844 1015 449 182 944   1723 5938 

Total Geral 2086 5466 11996 15234 5556 4407 26362 817 17543 178934 

 
 

Conforme se pode verificar pelo quadro acima, as SCM de Riba D’Ave, Vila Verde e Lousada foram as que 

efetuaram maior produção de consultas, tendo sido nas especialidades de oftalmologia, ortopedia e ORL, 

que se verificou o maior número de consultas realizadas.  
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Tabela 20 - Tempo de Espera para a 1ª consulta no ano 2014 

SCM Nº total 1ª consultas  Média (dias) 
Nº 1ª consultas 

 com mais 150 dias  
Média (dias) 

% 1ª Consultas  
com mais 150 dias  

Esposende 1515 57 101 207 7% 

Fão 3041 79 36 206 1% 

Felgueiras 7606 91 326 213 4% 

Lousada 8637 105 914 188 11% 

Marco de Canaveses 3056 44 58 202 2% 

Póvoa de Lanhoso 1866 74 85 251 5% 

Riba D'Ave 12322 80 62 169 1% 

Vila do Conde  556 23 0 0 0% 

Vila Verde 9671 91 285 193 3% 

 

 

Tabela 21 - Consultas realizadas/valores faturados por Santa Casa da Misericórdia 

  Consultas Externas Valor Económico 

  1ªs Seguintes Total  % Prim 1ªs Seguintes Total 

Fão 3.041 2.241 5.282 58% 193.499 129.619 323.118 

Lousada 8.637 6.598 15.235 57% 549.807 381.628 931.435 

Felgueiras 7.606 4.359 11.965 64% 484.027 252.124 736.151 

Vila do Conde 556 80 636 87% 35.378 13.014 48.392 

Vila Verde 9.674 7.765 17.439 55% 605.948 449.127 1.055.075 

Póvoa de Lanhoso 1.866 1.222 3.088 60% 118.733 70.680 189.413 

Esposende 1.515 571 2.086 73% 96.399 33.026 129.425 

Marco Canaveses 3.056 1.831 4.887 63% 194.453 105.905 300.358 

Riba de Ave 12.322 9.772 22.094 56% 784.048 565.212 1.349.260 

Total 48.273 34.439 82.712 58% 3.062.292 2.000.335 5.062.627 

 

 

As 9 SCM realizaram durante o ano 2014: 82.712 consultas (48.273 1as e 34.439 seguintes), a que 

correspondeu uma faturação de 5.062.335 €. Conforme quadro acima, verifica-se ainda que a 

acessibilidade expressa pela taxa de primeiras consultas foi superior a 35%, valor estipulado nos objetivos 

de qualidade. 
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Tabela 22 - Nº cirurgias realizadas ano 2014 - ambulatório/ internamento 

SCM  Tipo cirurgia Nº  Total 
Taxa cirurgia 
 Ambulatória 

Fão 
Ambulatório 372 

542 68,63% 
Internamento 170 

Esposende 
Ambulatório 566 

797 71,02% 
Internamento 231 

Felgueiras 
Ambulatório 1916 

2189 87,53% 
Internamento 273 

Póvoa de Lanhoso 
Ambulatório 473 

529 89,41% 
Internamento 56 

Vila do Conde 
Ambulatório 147 

150 98,00% 
Internamento 3 

Lousada 
Ambulatório 1822 

2189 83,23% 
Internamento 367 

Marco de Canaveses 
Ambulatório 716 

862 83,06% 
Internamento 146 

Riba d' Ave 
Ambulatório 3365 

4184 80,43% 
Internamento 819 

Vila Verde 
Ambulatório 1351 

1757 76,89% 
Internamento 406 

Total    10728* 13199 81,28% 

    Nota -* Total cirurgia ambulatória 

 

A maior parte das cirurgias efetuadas pelas 9 SCM foram em ambulatório, cumprindo-se, assim, o objetivo 

de 55% das cirurgias realizadas serem na modalidade de ambulatório. 

 

Tabela 23 - Demora média do internamento em 2014 

SCM Fão Esposende Felgueiras Lousada Marco de 
Canaveses 

Póvoa de 
Lanhoso 

Riba 
D'Ave 

Vila do 
Conde 

Vila Verde 

Dias 3 3 2 3 3 4 3 5 3 

 

Apenas a SCM de Vila do Conde tem uma demora média superior a 4 dias, valor estabelecido nos objetivos 

de qualidade do Acordo de Cooperação. 

 

Tabela 24 - Tempo Máximo de Espera para Cirurgia em 2014 

SCM Fão  Esposende Felgueiras Lousada Marco 
Canaveses 

Póvoa de 
Lanhoso 

Riba 
D'Ave 

Vila do 
Conde 

Vila 
Verde 

Meses * 18 3 15 14 12 7 2 13 

* Impossibilidade de calcular devido a 159 episódios não terem o campo data de inscrição cirurgia preenchido  

 

No ano 2014 verificou-se que apenas as SCM de Felgueiras e Vila Conde cumpriram o objetivo do tempo 

máximo de espera para cirurgia igual a 3 meses.  

A faturação emitida em 2014 pelas 9 SCM, correspondente à atividade cirúrgica foi validada por esta 

URGIC, num total de 13.199 episódios.  
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Tabela 25 - Faturação (€) emitida em 2014 pelas 9 SCM 

SCM Ambulatório Internamento Total  

Riba D' Ave 3.381.483   2.541.742   5.923.224   

Marco de Canaveses 703.318   405.098   1.108.416   

Fão 382.603   339.688   722.291   

Lousada 1.918.016   902.424   2.820.440   

Felgueiras 1.831.256   688.107   2.519.363   

Vila do Conde 205.572   29.244   234.817   

Vila Verde 1.347.240   1.216.846   2.564.086   

Póvoa de Lanhoso 517.845   279.868   797.713   

Esposende 498.036   582.323   1.080.359   

TOTAL 10.785.369   6.985.340   17.770.709 € 
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CUIDADOS CONTINUADOS E PALIATIVOS 

 

 

Implementação da RNCCI em 2014 

 

Unidades de Internamento 

Nas tipologias de internamento, pode-se verificar, conforme abaixo, que 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 nesta última. A variação na tipologia de 

Convalescença é zero e constata-se uma diminuição na tipologia de Paliativos. 

 

Tabela 26 - Evolução número de camas 2010-2014 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Convalescença 19,4% -5,7% -5,1% 0,0% 

Média Duração e Reabilitação 2,8% 6,6% 0,0% 4,3% 

Longa Duração e Manutenção 27,8% 8,3% 15,4% 16,1% 

Paliativos 22,9% 23,3% -13,2% -21,7% 

TOTAL 17,8% 8,1% 6,7% 9,6% 

 

Assim, denota-se em 2014 um crescimento da capacidade contratualizada de 9,6%, passando os lugares de 

internamento da RNCCI de 2009 em 2013 para 2202 lugares em 2014. Por tipologia a capacidade instalada 

na Região Norte é conforme o quadro seguinte. 

 

Tabela 27 - Capacidade instalada  

na Região Norte 2014 
 

UC UMDR ULDM UCP 

297 576 1.293 36 

Tabela 28 - Distribuição geográfica 
das camas por NUT III 

 

Alto Trás-Os-Montes 220 

Ave 313 

Cávado 250 

Douro 206 

Entre Douro e Vouga 59 

Minho e Lima 255 

Porto 532 

Tâmega 359 
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Convalescença 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2014 na Região Norte é de 297, 

distribuídas por 17 contratos, a que corresponde uma variação nula comparativamente ao ano de 2013.  

 

 

Gráfico 20 - Evolução do número de camas UC 2011-2014 

 

 

Média Duração e Reabilitação 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2014 na Região Norte é de 576, 

verificando-se uma variação positiva de 4,3 pontos percentuais face a 2013. 

Esta variação deve-se ao encerramento da UMDR SCM Chaves com a lotação de 16 camas e a abertura da 

UMDR Centro Comunitário de Darque, da UMDR SCM Bragança e da SCM Mirandela com 15, 10 e 15 

lugares, respetivamente. 

 

 

Gráfico 21- Evolução do número de camas UMDR 2011-2014 
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O número de Unidades em funcionamento na Região a 31.12.2014 da tipologia é de 29. É importante 

referir, neste âmbito, que a estrutura e equipamentos da UMDR Centro Comunitário de Darque foi 

cofinanciada pelo Programa Modelar 1 e a UMDR SCM Bragança e a UMDR SCM Mirandela foi cofinanciada 

pelo ON.2 - O Novo Norte (Programa Operacional Regional do Norte), visando a melhoria da cobertura das 

necessidades no Distrito de Viana e Bragança. 

 

Longa Duração e Manutenção 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2014 na Região Norte é de 

1.293, verificando-se um aumento relativamente a 2013 de 179 lugares. Esta variação positiva de 16,1% 

corresponde ao encerramento da ULDM SCM Chaves com a lotação de 16 camas, ao alargamento da ULDM 

SCM Amarante de 30 para 50 camas e à abertura de 7 novas ULDM:  

► Distrito do Porto - ULDM Fernando Pessoa com 40 camas e a ULDM Celestial Ordem Terceira da 

Santíssima Trindade com 20 camas; 

► Distrito de Braga: - a ULDM SCM Barcelos com 30 camas;  

► Distrito de Aveiro - a ULDM Associação do Centro Social Escapães, com 20 camas;  

► Distrito de Vila Real - a ULDM SCM Boticas, com 20 camas; 

► Distrito de Bragança - a ULDM SCM Mirandela com 20 camas e a ULDM SCM Bragança com 25 

camas. 

 

É importante referir, neste âmbito, que a estrutura e equipamentos da ULDM SCM Barcelos e da ULDM 

Centro Social de Escapães foram cofinanciados pelo Programa Modelar 2, e a da ULDM Fernando Pessoa, a 

da ULDM Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, a da ULDM SCM Boticas, a da ULDM SCM 

Mirandela e a ULDM da SCM Mirandela foram cofinanciadas pelo ON.2 - O Novo Norte (Programa 

Operacional Regional do Norte), visando a melhoria da cobertura das necessidades no Distrito do Porto, de 

Braga, de Aveiro, de Vila Real e de Bragança.  

 

Gráfico 22 - Evolução do número de camas ULDM 2011-2014 
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O número de Unidades em funcionamento a 31.12.2014 para a tipologia na Região é de 52. 

 

Paliativos 

O número de camas contratadas e em funcionamento a 31 de Dezembro de 2014 na Região Norte é de 36, 

verificando-se uma diminuição relativamente a 2013 de 10 lugares. Esta variação negativa de 21,7% 

corresponde ao encerramento de 10 camas da UCP no distrito do Porto em 09.09.2014, a UCP do IPO 

Porto, EPE. 

 
 

Gráfico 23 - Evolução do número de camas UCP 2011-2014 

 

 

 

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

(ER-ACeS) 

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

hospitais da rede pública, o que corresponde a uma taxa de implementação de 100%. Em 31.03.2014 foi 

constituída formalmente a Equipa de Gestão de Altas do Centro de Reabilitação do Norte e encontravam-se 

criadas em aplicativo informático da RNCCI, 79 Equipas sinalizadoras nos hospitais, distribuídas da seguinte 

forma: 
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As equipas referenciadoras dos Cuidados de Saúde Primários (ER-ACeS) continuaram o seu crescimento em 

2014, a par da estabilização da reestruturação dos Cuidados de Saúde Primários e organização em 

Unidades Funcionais. Foram criadas 32 Equipas Referenciadoras-ACeS em 2014. 

 

Tabela 29 - Evolução Equipas Referenciadoras 2011-2014 
2011 2012 2013 2014 Variação 

 2013-2014 

91 162 195 227 16,4% 

 

No total encontram-se atribuídas aos Cuidados de Saúde Primários a 31.12.2014, 239 palavras passe de 

acesso ao aplicativo informático da RNCCI para referenciação de doentes à RNCCI. 

 

Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) 

Comparativamente a 2013, ano no qual se encontravam em funcionamento 85 ECCI, com uma média de 20 

lugares cada, no decurso de 2014 houve uma estabilização do número absoluto de ECCI, resultante das 

seguintes as alterações ocorridas: 

 → Transferência da ECCI Vila Nova de Foz Coa para a ARS Centro por reorganização de território e 

inclusão do ACeS na qual esta Equipa se integra para essa Região; 

 → Reorganização das ECCI do ACeS Espinho-Gaia, com a extinção da ECCI Carvalhos, e fusão da 

ECCI Arcozelo com a ECCI Espinho, do que resultou uma diminuição da lotação de 80 para 30 

lugares; 

 → Início de atividade da ECCI da Trofa, da ECCI Basto e da ECCI Negrelos, com a lotação de 20 cada. 

No âmbito do acompanhamento destas Equipas, foram analisadas as grelhas, tipo checklist, de aplicação 

trimestral pelas ECL’s e respetivas tabelas com vista à melhoria da qualidade e análise dos ganhos obtidos 
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em saúde com a sua atividade, num total de 340. Relativamente ao número de ECL constituídas, este 

manteve-se inalterável face a 2013. 

 

Equipa Intra Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) 

No decurso de 2014 prosseguiu-se o processo de implementação do Despacho nº.7968/2011. DR nº107, 

série II de 02.06.2011 na região. Para o facto contribuiu a existência nos Contratos programa com os 

Hospitais de um indicador referente à criação, funcionamento e resultados desta Equipa, assim como as 

reuniões promovidas pela ARS Norte, IP com os Conselhos de Administração dos Hospitais com vista á 

criação e consolidação da atividade destas Equipas no decurso de 2014. 

 

No final de 2014 encontram-se em funcionamento 11 das 13 EIHSCP previstas para a Região Norte, ou seja, 

85% dos hospitais da Região com mais de 250 camas de internamento possuem EIHSCP.  

Foram identificados pelas EIHSCP no âmbito da RNCCI em 2014, 1007 doentes com potencial necessidade 

de transferência para outra Equipa ou para Unidade de internamento da RNCCI, face aos 497 em 2013. 

Relativamente à taxa de execução referente ao indicador regional das EIHSCP foi conforme tabela que 

segue 

 

Tabela 30 - Taxa execução - Indicador EIHSCP 2014 

Instituição Taxa execução 

USL Alto Minho 99,1 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho 95,7 

CH S. João 94,5 

IPO Porto 94,2 

USL Matosinhos 88,3 

CH Porto 86,0 

ULS Nordeste 85,9 

CH Alto Ave 76,0 

CH Entre Douro e Vouga 62,2 

CH Trás – os – Montes e Alto Douro 61,3 

CH Tâmega e Sousa 60,0 

CH Médio Ave 00,0 

 

Em 2014 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 e ECCI de Águas Santas. No 
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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 São João a 

elementos de ACeS/ECCI, Hospitais / outras EIHSCP, nomeadamente de elementos das EIHSCP do CH Vila 

Nova de Gaia, EIHSCP do CH Tâmega e Sousa, da EIHSCP da ULS Nordeste, entre outros.  

 

Consolidação e Monitorização das Respostas Existentes 

 

Número de doentes assistidos 

Em 2014 foram assistidos na RNCCI na Região 13.197 doentes. Este número comporta não só os 

referenciados e validados em 2014 mas também os doentes que permaneciam em lista de espera a 

31.12.2013 e que transitaram em espera para virem a ser admitidos em 2014. 

 

Tabela 31 - Número de doentes assistidos em 2014 na Região 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL 

3501 3441 3505 2750 13197 

 

Comparativamente a 2013, no qual foram assistidos 13.401 doentes, verifica-se que em 2014 foram 

assistidos menos 204 doentes, o que representou uma diminuição de 1,5% no total de doentes assistidos 

na Região. A variação é mais acentuada no 4º trimestre e será o reflexo da suspensão de admissões de 

doentes em dezembro nas Unidades cujo encerramento estava previsto para 31.12.2014 (7 UC, 1 ULDM e 1 

UCP) 

 

Taxa Ocupação 

Na tabela seguinte pode-se observar globalmente por tipologia a taxa de ocupação média em 2014 das 

respostas existentes na Região Norte e respetiva variação para 2014 

 

Tabela 32 - Variação Taxa de Ocupação por tipologia 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 Variação 2013-2014 

Convalescença 77% 88% 88% 88% 0% 

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

Longa Duração e Manutenção 94% 95% 92% 91% - 1% 

Paliativos 76% 78% 86% 86% 0 % 

ECCI 35% 57% 65% 65% 0 % 

 

Nas UMDR e ULDM verificou-se uma ligeira diminuição percentual da taxa de ocupação, oscilação negativa 

de 2 e 1 ponto percentual, respetivamente, que se prevê temporária e de ajustamento ao aumento de 

16,4% na resposta em 2014. 
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Demora média 

A demora média por tipologia na Região em 2014 não ultrapassou nas tipologias de Convalescença e de 

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

em cada uma destas tipologias, sendo de 28 dias e de 64 dias, respetivamente. 

Na Tipologia de Longa Duração e Manutenção a demora média em 2014 situou-se nos 150 dias, em 

Paliativos nos 31 dias e em ECCI nos 100 dias. 

 

Tabela 33- Variação da demora média por tipologia 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Convalescença 27 28 28 

Média Duração e Reabilitação 72 61 64 

Longa Duração e Manutenção 162 161 150 

Paliativos 29 25 31 

ECCI 79 90 100 

 

Prorrogações 

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

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

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

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

Continuados Integrados, o aprove. 

Em 2014 foram aprovadas 270 prorrogações em Convalescença, num total de 3.521 dias de internamento e 

1.377 em Média Duração e Reabilitação, num total de 28.081 dias de internamento. 

 

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 34 - Ações de Formação dinamizadas em 2014 

Nome da ação Nº ações realizadas Nº horas Nº de formandos 

CCI- Formação de Técnico Auxiliar de Saúde 1 60 22 

Curso Básico de Cuidados Paliativos 4 24 103 

Competências da ECL 1 8 27 

Cuidados Continuados Integrados 1 35 24 

Reavaliação do Doente Admitido nas Unidades da RNCCI 2 4 57 
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Num total de 207 horas de formação, cerca de 50% foram dirigidas aos Cuidados Paliativos, enquadrado no 

propósito da ARS Norte, IP em melhorar esta área de cuidados na Região. 

 

Monitorização dos contratos estabelecidos no âmbito da RNCCI 

 

Visitas Técnicas 

Foram realizadas ações de monitorização a algumas Unidades, com o intuito de aferir a qualidade da 

prestação de 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: 

 ULDM, UMDR e UCP O Poverello 

 ULDM SCM Porto 

 ULDM e UMDR Clihotel. 

 

Elaboração, análise e divulgação do Boletim Estatístico 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 2014 4 Boletins estatísticos. 

 

Caraterização da Referenciação de Utentes para a RNCCI 

 

Em 2014 foram referenciados 14.617 doentes para a RNCCI, sendo que 10.696 foram pelas Equipas de 

Gestão de Altas dos Hospitais e 3.921 pelos Cuidados de Saúde Primários. Denota-se uma estabilização das 

referenciações face a 2013. 

 

Tabela 35 - Variação do número de referenciações 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Hospitais 9.530 10.716 10.696 

Cuidados de Saúde Primários 3.510 3.800 3.921 

Total 13.040 14.516 14.617 
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Gráfico 25 - Evolução do número de referenciações 2013-2014 

 

 

 
 

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

cerca de 2,7 vezes mais do que os ACeS. 

As EGA’s foram responsáveis por 73% das referenciações face aos 27% dos ACeS, conforme gráfico abaixo 

 

Gráfico 26 - Comparação entre a percentagem de Referenciações EGA e a dos ACeS 2014

 
Doentes referenciados pelo ACeS em 2014 por entidade referenciadora 

Constata-se terem sido referenciados para a RNCCI um total de 3.921 doentes pelos Cuidados de Saúde 

Primários, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 36 - Nº de doentes referenciados por ACeS em 2014 

ACeS Nº ACeS Nº ACeS Nº 

ULS Alto Minho 364 ULS Matosinhos 210 Porto Ocidental 101 

ULS Nordeste 299 Braga 205 Feira/Arouca 91 

Geres/Cabreira 274 Marão e Douro Norte 204 Gondomar 81 

Maia/Valongo 256 Alto Tâmega e Barroso 193 Gaia 82 

Baixo Tâmega 240 Póvoa de Varzim/Vila do Conde 141 Douro Sul 77 

Barcelos/Esposende 234 Espinho/Gaia 136 Famalicão 59 

Alto Ave 232 Porto Oriental 118 Vale Sousa Sul 58 

Aveiro Norte  114 Santo Tirso/Trofa 103 Vale Sousa Norte 49 
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Relativamente ao ano de 2013, ano em que foram referenciados pelos Cuidados de Saúde Primários 3.800, 

verifica-se uma variação quase nula das referenciações. 

 

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 gráfico abaixo, que o ACeS com maior taxa de 

referenciação é a do Alto Tâmega e Barroso e o com menor é o de Vale de Sousa Sul. 

 

Gráfico 27 - Taxa de referenciação dos ACeS em 2014 

 

 

Doentes sinalizados por Equipa de Gestão de Altas 

Conforme quadro abaixo, verifica-se que a instituição que identificou mais doentes como potenciais 

utilizadores da RNCCI (sinalização) em 2014 foi o CH São João, seguido da ULS Matosinhos.  

 

Tabela 37 - Número de doentes sinalizados 2014 

Instituição Nº Instituição Nº 

  CH Alto Ave 1397 

CH S. João 7710 CH Vila Nova de Gaia 1255 

ULS Matosinhos  3917 Hospital Santa Maria Maior – Barcelos  947 

CH Porto 3062 Hospital de Braga 885 

ULS Alto Minho 2484 CH Póvoa de Varzim/Vila do Conde 838 

IPO - Porto 1611 CH Trás-os-Montes 696 

CH Tâmega e sousa 1597 CH Medio Ave 541 

CH Entre Douro e Vouga 1576 Centro Reabilitação do Norte 36 

ULS Nordeste 406 Hospital da Prelada 7 
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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 2014 do CH São João, seguido da ULS Matosinhos. 

 

Tabela 38 - Taxa sinalização dos hospitais da Região 2014 

INSTITUIÇÃO Taxa  INSTITUIÇÃO Taxa  

CH S. João 48,0 CH Póvoa de Varzim/Vila do Conde 16,0 

ULS Matosinhos  37,0 CH Tâmega e Sousa 14,0 

IPO - Porto 29,0 CH Entre Douro e Vouga 13,0 

CH Porto 26,0 CH Alto Ave 11,0 

H Santa Maria Maior – Barcelos  22,0 CH Médio Ave 7,0 

ULS Alto Minho 21,0 CH Trás-os-Montes 5,0 

CH Vila Nova de Gaia 16,0 ULS Nordeste 5,0 

 

Um dos indicadores de nível nacional presente nos Contratos Programa estabelecidos em 2014 com os 

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

total de doentes saídos (das especialidades de Medicina Interna, Cirurgia Geral, Ortopedia e Neurologia).  

 

Tabela 39 – Percentagem de doentes sinalizados para a RNCCI em tempo adequado no total de doentes saídos dos hospitais em 
2014 (Indicador Nacional) 

Instituição Contratualizada Alcançada 

Hospital Santa Maria Maior, EPE 15,0 18,2 

Instituto Português Oncologia F. Gentil - Porto, E.P.E. 10,0 26,5 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 25,0 33,5 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho, EPE 7,2 10,1 

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 6,2 9,1 

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 7,8 6,5 

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 7,2 6,3 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 12,0 11,1 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 11,0 13,2 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 11,9 16,2 

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 7,6 11,4 

Centro Hospitalar de São João, EPE 7,5 34,0 

Centro Hospitalar do Porto, EPE 19,0 19,0 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 7,3 11,6 
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Doentes referenciados pelas Equipas de Gestão de Altas em 2014  

O número de doentes cujo episódio foi completado e considerado concluído para avaliação pela ECL 

(referenciação) foi de 10.696, conforme o abaixo apresentado 

 

Tabela 40 - Nº de doentes referenciados por Hospital em 2014 

INSTITUIÇÃO Nº INSTITUIÇÃO Nº 

ULS Alto Minho 1279 CH Tâmega e Sousa 712 

CH Alto Ave  1006 CH Porto 707 

ULS Matosinhos  886 CH Póvoa de Varzim/Vila do Conde 524 

H Braga 849 H Santa Maria maior – Barcelos  516 

CH Trás-os-Montes   797 CH Médio Ave 488 

CH S. João 784 CH Entre Douro e Vouga 443 

CH Vila Nova de Gaia 779 IPO Porto 139 

ULS Nordeste 742 Centro Reabilitação do Norte 39 

  Hospital da Prelada 6 

 

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 pelo C H Vila Nova de Gaia, 

seguido da ULS Alto Minho. 

Tabela 41- Taxa de referenciação dos hospitais em 2014 

Instituição Taxa Referenciação (%) 

Hospital Santa Maria Maior, EPE 11,84% 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 10,69% 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho, EPE 10,16% 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 9,86% 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 8,41% 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 8,28% 

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 8,20% 

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 6,50% 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 6,07% 

Centro Hospitalar do Porto, EPE 5,91% 

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 5,78% 

Centro Hospitalar de São João, EPE 4,85% 

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 3,70% 

Instituto Português Oncologia F. Gentil - Porto, E.P.E. 2,48% 

 

Um dos indicadores de nível regional presente nos Contratos Programa estabelecidos em 2014 com os 

Hospitais da Região Norte é a taxa de referenciação para a RNCCI.  
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Tabela 42 - Indicador Regional – Taxa de Referenciação para a RNCCI por hospital em 2014 

Instituição Contratualizada Alcançada 

Hospital Santa Maria Maior, EPE 9,5 11,8 

Instituto Português Oncologia F. Gentil - Porto, E.P.E. 2,78 2,5 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 8,0 8,4 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho, EPE 10,0 10,2 

Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 9,0 6,5 

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 7,5 5,8 

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 10,0 8,2 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE 6,0 6,1 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 10,0 9,9 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 10,3 10,7 

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE 4,0 3,7 

Centro Hospitalar de São João, EPE 6,0 4,9 

Centro Hospitalar do Porto, EPE 6,0 5,9 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 10,0 8,3 

 

 

Tabela 43 - Episódios validados por ECL 2014 

ECL Nº ECL Nº 

ACES Alto Ave 244 ACES Marão e Douro Norte 119 

ULS Matosinhos 235 ACES Famalicão 89 

ULS Alto Minho - Vale do Lima e Coura 208 ACES Gaia 82 

ACES Barcelos/Esposende 204 ACES Porto Ocidental  96 

ACES Póvoa do Varzim/Vila do Conde  162 ACES Feira/Arouca  61 

ACES Baixo Tâmega  154 ACES Porto Oriental 83 

ACES Alto Tâmega e Barroso  137 ACES Santo Tirso/Trofa 109 

ACES Gerês Cabreira  137 ACES Gondomar 62 

ACES Nordeste - Mirandela 114 ECL ACES Maia  77 

ACES Braga  139 ACES Valongo  58 

ACES Nordeste - Miranda do Douro  120 ACES Vale do Sousa Norte  68 

ULS Alto Minho - Vale do Minho  105 ACES Aveiro Norte 59 

ACES Espinho Gaia  110 ACES Vale do Sousa Sul 69 

  ACES Douro Sul 60 

 

 

As ECL da Região Norte validaram 90% dos doentes referenciados em 2014 na Região, sendo que os 

restantes 10% não viram concluído o processo de referenciação á RNCCI na Região. 
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Execução Financeira 

 

Tabela 44 - Mapa execução financeira da RNCCI 2014 

 1º T 2º T 3º T 4º T Total 

Despesas de funcionamento 7.922.953 7.881.209 5.807.239 10.249.479 31.860.881 

Subsídios ao investimento 453.185 923.661 215.2791 176.249 1.768.375 

Aquisição de bens de capital 0 0 0 0 0 

Total das despesas do período 8.376.138 8.804.870 6.022.519 10.425.728 33.629.257 

 

O total da despesa da RNCCI na Região em 2014 foi de 33.629.257,22 €, o que comparativamente ao ano de 

2013 representa uma diminuição da despesa de 5.283.224,11. 
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INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

 

O aditamento aos estatutos da Administração Regional de Saúde do Norte, IP, publicado em Diário da 

República, 1ª série, 122, de 27/06/2013 que define as competências da Divisão de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD), contribuiu para uma maior clarificação do trabalho a 

ser desenvolvido pela DICAD na sequência da integração da ex-Delegação Regional do Norte do IDT, IP na 

ARS Norte, IP. 

A DICAD é constituída por uma coordenação regional, que 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 Projeto Integrado Atendimento Materno 

(PIAM) e o Projeto Integrado Atendimento à Comunidade (PIAC). 

 

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). Os PRI são 

respostas multidisciplinares e intersectoriais nas várias áreas de intervenção, que decorre dos resultados de 

diagnósticos territoriais identificados como prioritários. 

No ano de 2014 procedeu-se à atualização dos diagnósticos realizados em 2011 e 2012 dos territórios na 

área das dependências. 

Foram apresentados 13 diagnósticos, considerando as fases 1 e 2 (identificação dos problemas e 

hierarquização) designadamente dos territórios Porto, Valongo, Castelo de Paiva, Paços de Ferreira, 

Paredes, Santo Tirso, Trofa, Maia, Matosinhos, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Arcos de Valdevez e Ponte 

da Barca. 

 

Procedimentos Concursais 

Na sequência da hierarquização dos territórios realizada em 2013, para além da conclusão dos 

procedimentos concursais abertos pelo SICAD em Maio e Agosto de 2013, realizaram-se novos 

procedimentos concursais em 2014, a saber: 

 Setembro 2014 – Vila Real (Reinserção), Famalicão (RRMD), Barcelos (RRMD), Braga (RRMD), 

Espinho (RRMD), Matosinhos (RRMD) e Rio Tinto (RRMD) – 7 projetos 

 Dezembro 2014 – Porto (RRMD) – 2 projetos 
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Todos estes procedimentos concursais que decorreram em 2013 e 2014, incluíram a Administração 

Regional de Saúde do Norte, IP através da Divisão para a Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

Dependências (DICAD), nomeadamente através da integração das comissões de seleção dos projetos por 

designação do conselho diretivo, com um técnico e na emissão de pareceres técnico-financeiros das 

propostas apresentadas pelas entidades candidatas.  

 

Monitorização e Avaliação Técnica e Financeira dos Projetos Cofinanciados 

Relativamente ao processo de monitorização e acompanhamento, durante o ano de 2014 foram 

acompanhados 46 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. 

No que concerne os procedimentos de avaliação, em 2014 realizou-se a avaliação de 10 projetos de 

Redução de Riscos e Minimização de Danos, tendo sido remetida ao SICAD para validação final. 

 

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, garantir 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. Na vertente assistencial, 

manteve-se as respostas existentes no PIAC (Projeto Integrado Atendimento à Comunidade) no âmbito da 

consulta de prevenção seletiva e indicada, bem como as já existentes nos CRI, garantindo o 

acompanhamento a populações em risco. 

Deste modo, em termos operacionais desenvolveu-se a implementação de Programas de Prevenção 

estruturados e baseados em evidência científica nos vários CRI, designadamente Prevenir a Brincar (1º 

ciclo), 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), Programa de Treino de Competências 

Pessoais e Sociais (TCPS) da UMAD de Santiago de Compostela (3º ciclo), Programa Riscos e Desafios 

(ensino universitário). 

No âmbito da consulta de prevenção seletiva e indicada dirigida a crianças, jovens e famílias com fatores de 

vulnerabilidade identificados, importa salientar que as crianças e jovens em risco constituem 18,23% 
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(passou de 15,8% em 2013 para 18,23% em 2014) dos novos utentes, assim como 8,13%% dos utentes 

ativos, 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 5,15% da totalidade dos eventos. 

Considerando o desenvolvimento, implementação e avaliação de projetos de prevenção dos 

comportamentos aditivos e dependências desenvolve-se também atividade no âmbito da consultadoria, 

supervisão e apoio técnico a instituições da comunidade, nomeadamente escolas, IPSS, e outros. 

Com o processo de integração do ex-IDT na ARS Norte, IP, os materiais de prevenção a utilizar nas várias 

atividades deixaram de estar atualizados, assim como desde 2011, que se deixaram de produzir os 

existentes. Neste sentido, o Núcleo Operacional de Prevenção construiu novos materiais preventivos. 

 

Em 2014, as atividades na área de intervenção da prevenção pode dividir-se me formação, implementação 

de programas de treino de competências, sensibilizações, reuniões e grupos de trabalho dentro da DICAD 

ou em articulação interinstitucional. 

Neste sentido, em termos da formação, que se distribui pelos contextos escolar, universitário e 

comunitário, abrangeu-se 787 profissionais, sendo que as áreas de formação se centraram em programas 

de treino de competências e outras áreas dos comportamentos aditivos e dependências.  

No que concerne à implementação de programas de treino de competências, os programas que se 

destacam são Eu e os Outros (3º ciclo e secundário), Trilhos (3º ciclo do ensino básico), Pistas (2º ciclo do 

ensino básico), Programa Formação em Prevenção Seletiva (3º ciclo do ensino básico, ensino vocacional), 

Riscos e Desafios (universidade) e Nós em Família. Estes programas abrangeram 3386 jovens, com 

intervenção em grupo, entre o meio escolar e comunitário. 

Quanto às reuniões e grupos de trabalho realizaram-se 89 reuniões que podem distribuir-se em termos de 

reunião/grupos de trabalho de carácter nacional (12), regional (7), interinstitucional (15) e internas (55). 

Quando analisadas as ações de sensibilização, realizaram-se 945 ações, sendo que 848 são as referentes ao 

Dia da Defesa Nacional. 

Destes números, destaca-se claramente um investimento em ações de carácter de continuidade e 

intencionais, sendo que as ações de sensibilização normalmente assumem um carácter de apresentação do 

trabalho possível nos vários contextos, ou respondem a uma necessidade pontual específica. 

No âmbito da investigação e estudos na área da prevenção, existem dois estudos de investigação a 

decorrer, que se enquadram em projetos de doutoramento, nomeadamente o projeto “Riscos e Desafios” 

dirigido a estudantes do ensino universitário e o projeto “Trilhos-R – Desenvolvimento de Competências 

Pessoais e Sociais” dirigido a alunos do 3º ciclo. No ano de 2014, desenrolou-se e terminou o trabalho de 

campo, estando agora em fase de análise de resultados e conclusões. 
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Em termos globais, a intervenção na área da prevenção, em 2014, abrangeu 51% dos concelhos da região 

norte, sendo de esperar em 2015 um alargamento da abrangência da intervenção. 

Para concluir, em 2014, concretizou-se a colaboração com o Ministério da Defesa Nacional no âmbito de 

implementação por parte das ARS de uma atividade preventiva enquadrada no Dia Defesa Nacional. Esta 

colaboração, coordenada pelo Ministério da Defesa e SICAD, que se concretiza em 2014, iniciou a sua 

organização ainda em 2013, contando com a participação de 69 técnicos das várias áreas de intervenção e 

das várias estruturas da DICAD, com trabalho participativo desta DICAD no sentido de criação da atividade 

(que se pretende igual para todo o país), planeamento do inquérito de caracterização da população com 18 

anos, formação de técnicos na ação a implementar e na formação de militares, abrangendo um total de 

cerca de 39000 jovens e garantindo 98% do total das ações previstas (garantiu-se 290 dias de intervenção, 

com 3 sessões diárias). Na região norte, esta atividade desenvolveu-se nos 4 polos de divulgação do Dia da 

Defesa Nacional, nomeadamente Gaia, Braga, Vila Real e Chaves. 

 

Tratamento 

O presente ponto desta súmula pretende retratar a atividade assistencial das Equipas de Tratamento da 

Divisão para a Intervenção em Comportamento Aditivos e Dependências no ano de 2014, 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 Ponte da Pedra e os projetos PIAM (Projeto Integrado de 

Atendimento Materno) e PIAC (Projeto 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 2014, verificou-se a admissão de 3746 novos utentes, ou seja, menos 2% que no ano 

anterior. Destes novos utentes, 1549 são inscritos por Problemas Ligados ao Álcool e 1122 por Outra 

Patologia Aditiva, o que representa 41.35% e 29.35% dos novos utentes admitidos nas equipas de 

tratamento. Verificou-se também a admissão de 683 crianças e jovens em risco, o que representa 18.23% 

dos novos utentes. Salienta-se ainda a procura por parte 44 utentes (1.17%) da Consulta de Cessação 

Tabágica. 

Considera-se utente ativo, todo aquele que teve pelo menos uma consulta no ano, na equipa de 

tratamento. Em 2014, estiveram em tratamento nas equipas 17931 utentes, sendo que a utilização dos 

serviços é sobretudo por utentes inscritos por “Consumos de Outras Substâncias Psicoativas” (58.31%), 
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seguidos de utentes inscritos por “Problemas Ligados ao Álcool” (26.86%), também uma percentagem 

significativa (8,13%) de “Crianças e Jovens em Risco”. Os recursos técnicos são sobretudo utilizados 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 89.76% utentes novos tiveram 

3 ou mais consultas e 73.90% utentes ativos tiveram 5 ou mais consultas.  

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 do número de 

utentes com o tempo de espera inferior a 15 dias, de 81,15% em 2013 para 64% dos utentes. As equipas 

técnicas de Guimarães, Braga, Chaves, Gaia e Santa Mª da Feira são as que apresentam maior tempo de 

espera para uma primeira consulta. 

Quanto ao número de consultas, tem vindo a verificar-se um decréscimo nas consultas ao longo dos 

últimos anos, sendo que em 2014 verificaram-se 204199 consultas, menos 3 % que no ano anterior (no 

ano anterior foram menos 6% do que em 2012), salientando-se a diminuição nas Equipas de Tratamento de 

Braga, Santa Maria Feira, Matosinhos, Gondomar, Viana do Castelo e Unidade de Alcoologia. São os 

consumidores de substâncias psicoativas, os utentes que mais consultas têm nos nossos serviços, seguindo-

se os utentes com problemas ligados ao álcool e as crianças e jovens em risco. Recorrem mais às consultas 

de medicina, seguindo-se das consultas de psicologia, serviço social e enfermagem. 

 

Programas Farmacológicos de Substituição (Metadona e Buprenorfina) 

No seguimento dos anos anteriores, é nos C.R.I.’s do Porto onde se verifica a maior concentração de 

utentes integrados em Programa de Substituição com Cloridrato de Metadona, destacando-se as Equipas 

de Tratamento de Cedofeita, Ocidental e Oriental. Quantos aos locais de toma da metadona pelos utentes, 

3511 utentes fizeram-no nas equipas de tratamento, 881 nos centros de saúde, 185 em hospital, 34 em 

farmácia, 176 em estabelecimentos prisionais e 544 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).  

 

Internamento em Unidade Desabituação 

A Unidade de Desabituação do Norte é uma estrutura assistencial de internamento de curta duração 

dirigida a utilizadores de substâncias psicoactivas e alcoólicos, com 22 camas. A acessibilidade a estra 

estrutura é por referenciação das equipas técnicas especializadas de tratamento. No ano de 2014, 

passaram por esta estrutura 487 utentes, garantindo uma taxa de ocupação de 76.62%. São os utentes 



75 
 

com Problemas Ligados ao Álcool (254) quem mais recorreu à Unidade de Desabituação e 187 eram 

utentes consumidores de outras substâncias psicoativas. A 31 de dezembro, 87 utentes encontravam-se em 

espera para internamento na UD. Em relação às saídas do internamento, de salientar que a maioria das 

altas é clínica 82.96%. 

 

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 psicoactivas e alcoólicos, com 22 camas. A acessibilidade a 

estra estrutura é por referenciação das equipas técnicas especializadas de tratamento.  

No ano 2014, estiveram em tratamento nesta estrutura 60 utentes, garantindo uma taxa de ocupação de 

76.54%. Continuam a ser os utentes com “Consumos de Outras Substâncias Psicoativas” os que mais 

recorrem aos internamentos da Comunidade Terapêutica, contudo com uma diferença pouco significativa 

em relação aos utentes com “Problemas Ligados ao Álcool”. Em termos de percentagem de altas clínicas, 

na comunidade terapêutica regista-se 54% de altas clínicas, traduzindo-se em internamentos completos 

com evolução favorável. A 31 de dezembro, 13 utentes encontravam-se em espera para internamento na 

Comunidade Terapêutica Ponte da Pedra. 

 

Frequência do Centro de Dia – Comunidade Terapêutica 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 2014, o Centro de Dia teve a frequência de 30 utentes, dos quais 

15 transitaram do ano anterior e 11 eram novos utentes em Centro de Dia. 

 

Metodologia ADR (Aconselhamento, Deteção e Referenciação) para o VIH 

A metodologia ADR para o VIH está implementada em todas as equipas técnicas de tratamento. Durante o 

ano de 2014, foram realizados 1185 rastreios (contra 815 realizados no ano anterior) a novos utentes, 

sendo que 2 foram rastreados como positivos. Dos utentes ativos foram rastreados 1418 em consultas de 

seguimento (contra 955 do ano anterior), sendo que destes, 5 foram diagnosticados como positivos através 

da metodologia ADR. Nenhum dos utentes rastreados realizou teste confirmatório, e apenas 2 utentes 

tiveram referenciação hospitalar. Após receção do resultado na Equipa de Tratamento não regressaram às 

consultas, e não foi possível confirmar a positividade ou não do teste rápido. Em 2014, as questões 

referentes ao material de rastreio foram ultrapassadas e isso reflete-se no aumento dos rastreios 

realizados. 
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Tuberculose 

Inserido na estratégia regional de uniformizar os procedimentos relacionados com as atividades do 

Programa de Luta contra a Tuberculose, a DICAD colaborou na realização e disseminação de novos 

procedimentos de rastreio, através da implementação do inquérito de sintomas nas várias equipas de 

tratamento. 

 

Rede de Referenciação nos Comportamentos Aditivos e Dependências 

Durante o ano de 2014, tentou-se iniciar o projeto piloto de implementação da Rede de Referenciação nos 

Comportamentos Aditivos e Dependências. Não tendo sido possível, na medida em que se ficou 

dependente da realização da formação de formadores regionais previstos pelo SICAD e em sede de plano 

de coordenação desta implementação, realizou-se a adaptação documento de implementação da Rede de 

Referenciação a nível nacional, para dois documentos – implementação da rede de referenciação na região 

norte e outro documento da implementação da rede de referenciação em Cinfães.  

 

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. 

 

Planos Individuais de Inserção (Reinserção) 

Grande parte do trabalho desenvolvido no âmbito da reinserção é de caráter assistencial, através das 

consultas 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. Desta forma, no ano 2014 verifica-se a existência de 8078 utentes ativos em Serviço 

Social (utentes exclusivamente inscritos como problemas ligados ao álcool e outras substancias 

psicoativas), valor superior em 2.6% quando comparado com o ano de 2013. A Ficha de acompanhamento 

e avaliação social é onde se contratualiza o Plano Individual de Inserção com os utentes e onde se 

estabelecem as necessidades que carecem de acompanhamento, de forma a garantir que o técnico tenha 

sempre uma perspetiva real da situação do utente. Conclui-se que em 2014, cerca de 61.17% dos utentes 

em consulta de reinserção social têm contratualizado um Plano Individual de Inserção. A duração média da 

maioria (83%) dos PII é entre 7 a 12 meses. Em média, cada utente tem 2,5 necessidades identificadas para 

serem respondidas pela Inserção. A maioria dessas necessidades é na área da Proteção Social, Saúde e 

Emprego. 
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Redução de Riscos e Minimização de Danos 

Durante o ano de 2014, 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 sócio familiar existentes 

na cidade do Porto, 11 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. 

Para além da análise das propostas apresentadas em procedimentos concursais, realizou-se a avaliação dos 

projetos que terminaram no final do ano de 2013, conforme já mencionado no ponto referente ao Plano 

Operacional de Respostas Integradas. 

A metodologia ADR (aconselhamento, diagnóstico e referenciação) implementada nas estruturas de 

redução de riscos e minimização de danos também continuou tendo-se realizado o acompanhamento de 

11 estruturas com este programa, monitorizando mensalmente os seus resultados. 

Em relação a intervenção em contextos recreativos e de diversão noturna, o CRI Porto Central desenvolveu 

Projeto Multi-institucional de Redução de Riscos em Contexto Recreativo, que decorre no concelho de 

Oliveira de Azeméis. As equipas de RRMD da DICAD também garantiram a intervenção em contexto 

académico, nomeadamente na intervenção nas festividades académicas em Viana do Castelo e na Queima 

das Fitas do Porto, envolvendo cerca de 30 técnicos superiores e através da intervenção com mediadores 

pares. 

Para concluir, a DICAD fez parte do grupo de trabalho que iniciou a criação do sistema de informação - 

SUCEDE. Ainda assim, também fez parte do Grupo de Trabalho das URAP para implementação do SIM 

nestas unidades nos Cuidados de Saúde Primários, trabalho esse que se manteve em 2014. 

 

Área de Estudos e Investigação 

Em 2014, esta área da DICAD deu apoio à concretização de um estudo transfronteiriço que está a ser 

realizado com a Galiza, estudo esse que tem como objetivo a avaliação da incidência e caracterização da 

Patologia Dual numa amostra de cerca de 600 utentes em tratamento em unidades de ambulatório e em 

Comunidade Terapêutica. As estruturas do DICAD que estão envolvidas são a Unidade de Alcoologia do 

Porto, CRI Porto Ocidental, CRI Porto Oriental e Comunidade Terapêutica Ponte da Pedra. Este trabalho foi 

apresentado em vários Congressos internacionais, a saber III International Congress Dual Disorders – 

Addictions and Other Mental Disorders em Barcelona, I Congresso Ibero-Brasileiro de Patologia Dual em 

Coimbra e Congresso Luso-Galaico As addiciones no sieglo XXI em Vigo (já em Fevereiro 2015). 

De salientar, os trabalhos de investigação desenvolvido pelo PIAM (Projeto Integrado de Atendimento 

Materno), uma investigação enviada para publicação na revista “Associação de Investigação e Debate em 
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Serviço Social” e outra em fase de revisão, “Do que se perceciona ao que se recebe: Avaliação do Suporte 

Social na Grávida Toxicodependente” e “Os filhos das mães: Caracterização de uma amostra de crianças e 

adolescentes acompanhados na consulta de pedopsiquiatra do PIAM”, respetivamente. 

 

Ainda em 2014 realizou-se o II Encontro do CRI Porto Oriental, nos dias 15 e 16 de Maio de 2014, 

promovido pelo DICAD/CRI Porto Oriental, com a designação “Evocar o passado, preparando o futuro: 20 

anos a cuidar”, para assinalar os 20 anos da ET de Gondomar. No dia 15 de Outubro de 2014, celebraram-se 

os 25 Anos da Equipa de Tratamento de Cedofeita, sobre o tema “Percursos de Inovação, Criatividade e 

Conhecimento”. 

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 profissionais da DICAD e 

das Unidades de Intervenção Local em atividades de investigação, sustentadas no âmbito dos Mestrados e 

Doutoramento. 

 

Sistemas de Qualidade 

A DICAD participa igualmente na Comissão Setorial da Saúde, em representação da ARS Norte, IP, 

nomeadamente no grupo permanente que tem como objetivo difundir e incentivar a adoção dos princípios, 

metodologias e melhores práticas da qualidade e da segurança em saúde. 

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 2014; 

 Equipa Técnica Especializada Vila Real, com renovação da certificação em Junho de 2014; 

 Equipa Técnica Especializada Sta. Mª Feira, com concessão da certificação em Outubro de 2014. 
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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 2014, foi fixado para 

cada unidade orgânica um plano de ação, com os respetivos objectivos operacionais, que sumariamente 

tiveram o seguinte nível de resolução: 

 

Figura 2 – Objectivos das Unidades Orgânicas  
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 0 

            

              

  
Causas não cumprimento 
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Externos 
      

              

  9   3       
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A taxa de realização global dos objectivos definidos para as Unidades Orgânicas foi de 75%. A maioria dos 

casos de não cumprimento resulta do não atingimento das metas propostas (realização insuficiente), 

estando explicitado nas notas anexas aos quadros as causas internas que condicionaram a execução dos 

objetivos propostos. 
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DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA  Área Funcional Planeamento em Saúde 
  Área Funcional Vigilância Epidemiológica 
  Área Funcional Promoção e Proteção da Saúde  
  Área Funcional Autoridade de Saúde 
  Área Funcional Laboratório Regional de Saúde 

Pública Observatório Regional de Saúde 
 

 OBJETIVO INDICADOR Meta Tipo 
Atingido  

2014 

 
1 

Avaliar o impacto do Programa Saudável 
em Saúde Escolar (PASSE) 

Percentagem de crianças 

incluídas no PAS
3 

(3ºano do 
PASSE) com consumo de 
merendas saudáveis 

 
80% 

 
Resultado 

 
 

82% 
(1)

 

2 
Implementar o Plano Nacional de Saúde 
2012/2016 

Percentagem de ACES/ULS com 
efetivação da avaliação intercalar 
dos Planos Locais de Saúde 

70% Realização 88% 

 
 
3 

Promover o diagnóstico precoce da 
infeção por VIH/SIDA 

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

 
 

25% 

 
 

Resultado 

 
 

26% 

 
 
4 

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

Taxa de Cobertura Vacinal com 
VASPR II na coorte de nascidos 
em 2007 
Taxa de cobertura vacinal com 
vacina da gripe em idosos 
institucionalizados 

97% 
 

90% 

Resultado 
 

Resultado 

95% 
 

95% 

 
5 

Aumentar a percentagem de ACES/ULS 
da região Norte com Consultas de Apoio 
à Cessação Tabágica 

Percentagem de ACES/ULS com 
Consultas de Apoio à Cessação 
Tabágica 

 
70% 

 
Resultado 

 
57% 

 

(1) - Só conseguimos disponibilizar os dados referentes ao ano letivo 2012/2013: A escassez de recursos humanos na 

Equipa Regional PASSE que, em 2014, se agravou com a saída do Dr. Nuno Sousa, e agora mais recentemente com a 

saída do Dr. Hugo Lopes e com a ausência da Dr.ª Silvia Cunha. Sem uma estrutura regional robusta e devidamente 

sustentada não é possível garantir que os programas de promoção da saúde funcionem em pleno ao nível local e se 

tornem sustentáveis, a médio e longo prazo. Além disso, o aumento do número total de profissionais de saúde nas 

equipas locais, a par de um aumento no número de agrupamentos e escolas em PASSE, bem como de turmas e alunos 

envolvidos na Dimensão Curricular, reflete inequivocamente a aposta na continuidade deste Programa, mas provoca-

nos uma grande inquietação pelo  facto de que todo o trabalho que se encontra por trás dos referidos dados e todo o 

investimento que a ARS Norte tem vindo a fazer, desde 2008, neste programa de promoção de saúde, venha a cair por 

terra, dadas as imensas fragilidades desta equipa de gestão regional.  
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E 
PLANEAMENTO 

 Área Funcional Planeamento 
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  Área Funcional Informação e Prospetiva 
  Área Funcional Monitorização de Programas de Saúde 

 

 
Objetivo Indicador Meta Tipo 

Atingido 

 2014 

1 
 
 

Reforçar a implementação de programas 
de rastreios oncológicos de base 
populacional 
  
  

Número de meses para 
desencadear todos os 
procedimentos administrativos 
dependentes da ARS Norte 
(portaria conjunta, visto Tribunal 
de Contas, etc.) para celebração 
de um contrato plurianual com o 
IPO Porto, que permita financiar 
a implementação do Programa 
RCCU em toda a região 

12 
Meses 

Realização 12 Meses 

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

75% Resultado 79% 

Número de meses para a 
celebração do protocolo com o 
hospital e ACES onde decorrerá 
o projeto piloto de rastreio do 
cancro rectal 

12 Realização Não 

2 
Melhorar os procedimentos de gestão de 
lista de inscritos por forma a diminuir o 
número de utentes sem médicos P 

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

15 Resultado 13 

3 
Realizar um estudo de avaliação de custos 
em CSP, permitindo reafectar a despesa 
gerada na região norte por ACES -P 

Número de meses para concluir 
o estudo de avaliação de custos 
por ACES relativo a 2013 

12 Realização 11 

4 
Melhorar a capacidade de diagnóstica da 
Diabetes e suas complicações na 
população inscrita da região norte 

Mediana do tempo de espera 
para a leitura das retinografias 
identificadas como prioritários 
pelos técnicos que realizam o 
rastreio nos CS (dias) 

3 Resultado 1 

5 

Garantir que a ARSN disponibilizar em 
formato eletrónico e na periocidade 
legalmente prevista, aos ACES e 
Hospitais, os mapas de monotorização de 
medicamentos fornecidos em farmácias de 
oficina SI 

Número de relatórios enviados 
aos ACES e Hospitais, face ao 
legalmente disposto  

15 Realização 16 

6 
Promover a utilização da telemedicina 
como instrumento de melhoria do acesso - 
P 

Número de hospitais que 
garantem respostas a pedidos 
de consulta utilizando a 
telemedicina (telerastreio, 
telemonitorização) 

3 Resultado 4 

P – Objetivo Partilhado com outra unidade funcional 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO  Área Funcional Cuidados de Saúde primários 
  Área Funcional Cuidados de Saúde Hospitalares 
  Área Funcional Cuidados de Saúde Continuados 

Integrados Área Funcional Convenções 
  Área Funcional Gestão do Contrato PPP 

 

  Objetivo Indicador Meta Tipo 
Atingido 

2014 

1 
Reforçar o modelo organizativo de 
prestação de cuidados de saúde primários 
baseados nas Unidades de Saúde Familiar 

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

64% Resultado 68% 

2 
Aumentar o acesso à rede de Cuidados 
Continuados na região norte 

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

3% Resultado 5% 

3 Melhorar o acesso à consulta hospitalar 
Percentagem de primeiras 
consultas no total de consultas 
médicas 

30% Resultado 30% 

4 
Aumentar a prescrição de medicamentos 
genéricos 

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

40% Resultado 42% 

5 

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

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

70% Resultado 65% 

6 
Reduzir a percentagem de partos por 
cesariana na região norte 

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

30% Resultado 29% 

7 
  

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

Percentagem de cirurgias da 
anca efetuadas nas primeiras 48 
horas 

60% Resultado 62% 

Percentagem de cirurgias 
realizadas em ambulatório no 
total de cirurgias programadas 
para procedimentos 
ambulatorizáveis 

76% Resultado 79% 
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DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

  
Área Funcional Administração Pessoal 

  Área Funcional Formação e Desenvolvimento 
  Área Funcional Planeamento e Gestão 
  Área Funcional Avaliação de Desempenho 
  Área Funcional Coordenação Internato de Medicina Geral e Familiar 
  Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho 

 

  Objetivo Indicador Meta Tipo 
Atingido 
 2014 

1 
Adequar o plano de formação da região 
norte às prioridades estratégicas da ARS 
Norte, IP 

Percentagem de ações 
financiadas pelo POPH versando 
as áreas de “Desenvolvimento 
Organizacional dos CSP”, 
“Gestão de programas 
Prioritários “e “Cuidados 
Integrados  

60% Estrutura 100% 

2 Elaborar o Balanço Social da ARS Norte 
Número de meses para concluir 
o Balanço Social 2014 

5 Meses Realização  5 Meses 

3 
Caracterizar a evolução dos Recursos 
Humanos da ARS Norte, IP 

Elaboração do Estudo de 
Necessidades de Recursos 
Humanos 

9 Meses Realização  9 Meses 

4 
Sustentar o processo de implementação do 
SIADP à carreira especial médica 

Elaboração de Normas de 
Orientação para aplicação do 
SIADP da carreira especial 
médica 

12 
Meses 

Realização 12 Meses 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL  Área Funcional Secretaria  Geral 
  Área Funcional Gestão Financeira 
  Área Funcional Aprovisionamento 
  Área Funcional Sistemas de Informação 
  Área Funcional Transportes de Doentes não Urgentes 
   

 

  Objetivo Indicador Meta Tipo 
Atingido 

 2014 

1 

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

Número de meses para concluir 
o estudo de avaliação de custos 
por ACES relativo a 2013 

12 Realização 11 

2 

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

Número de ACES abrangidos 
pelo novo modelo organizativo 
da cadeia logística de suporte 
aos CSP 

16 Estrutura 18 

3 
Promover a utilização da telemedicina 
como instrumento de melhoria do acesso 
P 

Número de hospitais que 
garantem respostas a pedidos 
de consulta utilizando a 
telemedicina (telerastreio, 
telemonitorização) 

3 Estrutura 4 

5 
Garantir a centralização dos processos de 
aprovisionamento 

Nº de meses para efetivar a 
centralização dos processos de 
aprovisionamento 

12 
Meses 

Realização 12 

6 
Implementar as regras do Sistema de 
Contabilidade Normalizada através do SI 
disponibilizado pelo SPMS 

Número de meses para dar 
início à utilização do novo SI 

12 
Meses 

Realização  Não  

7 
Elaborar um relatório trimestral sobre a 
evolução das dívidas a fornecedores. 

Número de relatórios trimestrais 
disponibilizados nos 30 dias 
subsequentes ao termo do 
trimestre 

4 Realização  4 
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GABINETE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  
 

 Objetivo Indicador Meta Tipo 
Atingido 

 2014 

1 
Melhorar a eficiência na ocupação dos 
espaços afetos à ARS Norte - P 

Número de imóveis arrendados 
que foram libertos de encargos 
financeiros 

6 Estrutura SIM 

 

2 

Renovar as instalações e equipamentos 
dos Cuidados de Saúde Primários 

Início da remodelação total das 
Unidade Urbana de Famalicão e 
da Unidade de Saúde de 
Amorosa 

 

12 
Meses 

 

Estrutura 

 

NÃO 
1
 

 

 

 

3 

 

Qualificar o parque das edificações da 
ARS Norte 

Concluir a construção de 3 
edifícios para instalação de 
unidades de saúde: CS Braga III, 
São Martinho de Campo, 
Argoncilhe 

Iniciar a construção de 5 edifícios 
para instalação das unidades de 
saúde Campo, 
Sequeira/Cabreiros, USF Nuno 
Grande 

 

 

12 
Meses 

12 
Meses 

 

 

Estrutura 

 

Estrutura 

 

 

SIM 

 

Não 
2
 

 

 

4 

 

Implementar um sistema de eficiência 
energética na ARS Norte 

Variação dos custos energéticos 
nos edifícios da sede da ARS 
face ao ano anterior 

 

15% 

 

Resultado 

 

SIM 

 

 

5 

Disponibilizar informações atualizadas 
das Entidades Privadas Prestadoras de 
Cuidados de Saúde no Sitio desta ARS 
Norte tendo em conta as tipologias 
licenciadas através do Portal dos 
Licenciamentos 

Número de atualizações globais 
no ano 2014 da base de 
dados/Portal dos Licenciamentos 
das entidades licenciadas no 
âmbito territorial da ARS Norte 

12 Realização 8  

 
1
 -Não foi possivel iniciar estas remodelações porque não houve parecer prévio do SES para a realização da despesa 

2
 - A análise da variação dos custos de consumos energéticos realizados no ano de 2014 foi deferida para 2015, uma vez que em 

Abril de 2014 (a meio do 2º Trimestre) foi realizado um novo contracto de aquisição centralizada de energia elétrica no Ministerio 
da Saúde para BTE/MT e cujo impacto económico deverá refletido em trimestres homólogos de 2014 a 2015. Para esta 
monitorização irá ser utilizada uma nova base de dados de consumos energéticos desenvolvida pela ACSS e disponibilizada em 
Maio de 2015. 
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UNIDADE DE AUDITORIA E CONTROLO INTERNO  
 

 

 
Objetivo Indicador Meta Tipo  

Atingido 
 2014 

1 

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

Número de auditorias interna 
realizadas aos ACES, Hospitais e 
Serviços Internos da ARS Norte no 
ano de 2014 

4 Realização 6 

2 
Realização de Follow-up no decurso das 
Auditorias Internas no âmbito do Sistema de 
Controlo Interno da ARSN,I.P. 

Número de Follow-up realizados no 
âmbito do Sistema de Controlo 
Interno da ARSN,I.P. 

2 Realização 2 

3 
Elaborar o Regulamento do Sistema de 
Arquivo da ARSN,I.P. 

Número de meses necessários 
para concluir o Regulamento do 
Sistema de Arquivo da ARSN,I.P. 

12 
Meses 

Realização SIM 

4 
Atualizar o Manual de Controlo Interno da 
ARSN,I.P 

Número de meses necessários 
para atualizar o Manual de Controlo 
Interno da ARSN,I.P 

12 
Meses 

Realização SIM 

5 
Atualizar o Plano de Prevenção de Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas da 
ARSN, I.P. 

Número de meses necessários 
para atualizar o Plano de 
Prevenção de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas da ARSN, I.P. 

12 
Meses 

Realização SIM 
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DIVISÃO INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS  
 

  Objetivo Indicador Meta Tipo 
Atingido  

2014 

1 

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

Percentagem de novos utentes 
atendidos no DICAP 

22% Resultado 20,9% 

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

65% Realização 61,6% 

Número de meses para início de 
um projeto piloto de respostas 
integradas, no contexto dos 
cuidados de saúde 

12 Meses Resultado Ver nota 

2 
Início de um projeto piloto de respostas 
Integradas, no contexto dos cuidados saúde 
primários 

Data de arranque do piloto 12 Meses Realização Ver nota 

3 

Avaliar necessidades em matéria de 
comportamentos aditivos (CAD) aplicação 
através da de um questionário a todos  os    
jovens participantes no Dia da Defesa 
Nacional, intervindo nesse setting 

Percentagem de população 
abrangida pelo questionário de 
avaliação de necessidades no total 
dos jovens elegíveis para participar 
no Dia da Defesa Nacional 

75% Realização 97,9% 

 

NOTA - Em relação ao indicador para início do projeto piloto de respostas integradas, deu-se início em Novembro de 
2014 a reuniões de planeamento do mesmo projeto, tendo sido selecionado o centro de saúde de Cinfães para 
implementar a experiência. Realizou-se dois documentos de planeamento, nomeadamente um guião de 
implementação da rede de referenciação na região norte, e um guião específico para a realidade local de Cinfães. 
Agendou-se a realização de ação de sensibilização/formação para os técnicos de saúde que irão implementar o 
projeto piloto, ação essa que já decorreu em 2015. 
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BALANÇO SOCIAL 
 

RECURSOS HUMANOS 

SERVIÇOS CENTRAIS 

 

No período de 2007 a 2012 diminui para mais de metade o número de profissionais dos serviços centrais 

por força dos programas de reestruturação da administração central do Estado. Mas foi também por via 

disso (PREMAC) que se procedeu à reorganização das ARS, passando a ARS Norte a integrar os 

trabalhadores da delegação regional do norte do extinto IDT, I.P., operacionalizada em 2013 com a 

absorção de 405 trabalhadores. 

 

Gráfico 28 - Evolução do número de profissionais nos serviços centrais 

 

 

Em 2014, verificou-se o retorno à tendência decrescente do número de profissionais nos serviços centrais, 

traduzida numa redução de 7%. 

 

Tabela 45- Número de profissionais nos serviços centrais por grupo profissional 

  Total Variação Variação 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2007-2014 

Assistente Operacional 116 113 87 71 68 51 88 80 -9% -31% 

Assistente Técnico 424 407 306 254 187 158 210 179 -15% -58% 

Dirigente 32 37 13 11 10 13 15 15 0% -53% 

Enfermagem 15 14 7 11 10 10 57 61 7% 307% 

Informática 38 38 33 38 29 26 27 23 -15% -39% 

Médico 21 21 14 11 10 12 43 42 -2% 100% 

Técnico Diagnóstico e  Terapêutica 7 7 6 1 14 9 10 10 0% 43% 

Técnico Superior Saúde 14 13 9 5 11 9 64 65 2% 364% 

Técnico Superior 172 150 149 156 119 106 217 208 -4% 21% 

TOTAL 839 800 624 558 458 394 731 683 -7% -19% 
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CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Tal como em 2013, onde atendendo à conjuntura económica de então e não obstante a aposta nos 

cuidados de saúde primários, foi desenvolvido um esforço de melhoria de eficiência ao nível dos recursos 

humanos, verificou-se, em 2014, a mesma preocupação, tendo sido obtida no ano em análise uma redução 

de cerca de 3% de profissionais relativamente a 2013. 

 

Tabela 46 - Distribuição por classe profissional dos recursos humanos afetos aos cuidados primários de saúde 

  Total Variação 
2013-2014 

  2013 2014 

Assistente Operacional 880 775 -12% 

Assistente Técnico 1747 1659 -5% 

Enfermagem 2533 2461 -3% 

Outro pessoal 1 1 0% 

Médico 2381 2424 2% 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 175 177 1% 

Técnico Superior Saúde 76 76 0% 

Técnico Superior 160 155 -3% 

TOTAL 7953 7728 -3% 

 

VARIAÇÃO DO TOTAL DOS EFETIVOS 

A variação do total dos efetivos é fortemente influenciada pelo que ocorre ao nível dos cuidados primários, 

pelo que a redução dos recursos humanos se fixou em 3% entre 2013 e 2014. 

 

Tabela 47 - Variação do total de efetivos 

  Total Variação 2013-
2014   2013 2014 

Assistente Operacional 968 855 -12% 

Assistente Técnico 1957 1838 -6% 

Dirigente 15 15 0% 

Enfermagem 2590 2522 -3% 

Informática 28 24 -14% 

Outro pessoal 0 0 0% 

Médico 2424 2466 2% 

Técnico Diagnóstico e  Terapêutica 185 187 1% 

Técnico Superior Saúde 140 141 1% 

Técnico Superior 377 363 -4% 

TOTAL 8684 8411 -3% 
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APOSENTAÇÕES 

O ano de 2014 foi fortemente marcado pelo acréscimo nas aposentações (2,6 vezes mais que em 2013), 

com os médicos a terem uma grande expressão, representando 39% das aposentações ocorridas em 2014. 

 

Tabela 48 - Número de aposentados na ARS Norte, IP 

  2013 2014 Evolução Aposentados (2013-2014) 

  CSP SC TOTAL CSP SC TOTAL Diferença (n.º) Variação (%) 

Assistente Operacional 41 1 42 78 4 82 40 95% 

Assistente Técnico 52 10 62 128 18 146 84 135% 

Enfermagem 18   18 41 0 41 23 128% 

Informática     0 0 5 5 5 0% 

Médico 30   30 131   131 101 337% 

Outro pessoal         0 0 0% 

Técnico Diagnóstico Terapêutica 1   1 2 1 3 2 200% 

Técnico Superior Saúde 1   1     0 -1 -100% 

Técnico Superior 2   2 3 6 9 7 350% 

Total 145 11 156 383 34 417 261 167% 

 

 

O gráfico abaixo é demonstrativo da evolução das aposentações na classe médica e do pico verificado no 

ano 2014. 

 

Gráfico 29 – Evolução do número de médicos aposentados por ano – ARS Norte  
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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. 

 

 

AVALIAÇÃO FINAL 

 

Descritas as atividades mais relevantes realizadas no ano de 2014, analisados os resultados apurados na 

avaliação do QUAR 2014, 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 mais de 

metade (52%) deles.   

A taxa de execução global superou em 8 % 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 4,5% nos recursos humanos e de 1% 

nos recursos financeiros, o que torna mais meritório o trabalho desenvolvido, por todos os profissionais 

desta instituição. 


