Plano de
Atividades

2014

Plano de Atividades

2014

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

Administração Regional de Saúde dowww.arscentro.min-saude.pt
Centro, I.P.

1

Plano de
Atividades

2014

2

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

Plano de
Atividades

2014

CONSELHO DIRETIVO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO
CENTRO, I.P.

José Manuel Azenha Tereso (Presidente)
Fernando José Ramos Lopes de Almeida (Vice-presidente)
Luís Manuel Militão Mendes Cabral (Vogal)
Maria Augusta Mota Faria da Conceição (Vogal)

Ficha Técnica
3

Título:
Plano de Atividades 2014

Coordenação Operacional :
Maurício Alexandre

Coordenação Técnica (Unidade de Estudos e Planeamento):
Catarina Orfão
Fernanda Ferreira
Isabel Pechincha

Com a colaboração dos diretores de departamento, coordenadores de unidades orgânicas e responsáveis
regionais pelos programas de saúde

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

Plano de
Atividades

2014

4

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

Plano de
Atividades

2014

Mensagem do Presidente do Conselho Diretivo
O planeamento é um instrumento essencial a uma intervenção organizada, porque assente em critérios de
racionalidade e referente ao futuro. No caso da Saúde, pelas externalidades e custos associados à prestação
de cuidados, o planeamento é absolutamente essencial a uma intervenção baseada na evidência, traduzida
em resultados em saúde, e alocativamente eficiente.
Nos termos da legislação em vigor (decreto-lei n.º 22/2012 de 30 de janeiro), cabe às Administrações
Regionais de Saúde assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade às populações dos
respetivos âmbitos territoriais de intervenção, adequando os recursos disponíveis às (reais) necessidades em
saúde e em serviços de saúde. Tal pressupõe o cumprimento das etapas do planeamento em saúde - desde o
diagnóstico da situação à avaliação -, em alinhamento com o Plano Nacional de Saúde em vigor e com os
programas nacionais de saúde da Direção-geral da Saúde.
Publicados os novos estatutos deste instituto público do Ministério da Saúde em maio de 2012 (portaria n.º
164/2012 de 22 de maio), posteriormente operacionalizados em regulamento interno ao abrigo da deliberação
n.º 400/2013 de 7 de fevereiro (publicada em “Diário da República” de 19 de fevereiro de 2013), consolidou-se
a nova estrutura orgânica e funcional da ARS Centro, dotando-a, internamente, dos instrumentos necessários
à prossecução da sua missão.
Missão que, pela sua abrangência, implica a articulação interna, com a rede de serviços desconcentrados que
compõem este instituto público (agrupamentos de centros de saúde) e com a estrutura regional do âmbito dos
comportamentos aditivos e dependências, e, em termos externos, ainda que intrasetoriais, a articulação com
os Hospitais e Unidades Locais de Saúde deste âmbito territorial. Pelo exposto e pelo facto de deterem o
conhecimento aprofundado da realidade regional, as ARS emergem como estruturas-charneira do Ministério da
Saúde.
O presente documento, qual roteiro de navegação, pretende espelhar o rumo da Saúde da região Centro –
atentas à missão e atribuições da Administração Regional de Saúde territorialmente competente, a
Administração Regional de Saúde do Centro IP. Pretende-se, com o Plano de Atividades para 2014, concorrer
para uma região mais saudável, mediante atividades de promoção da saúde e de prevenção da doença e, nos
casos de doença não evitada, mediante a prestação de cuidados curativos de qualidade, porque baseados na
melhor evidência de efetividade e, simultaneamente, de eficiência.
Num contexto económico-financeiro particularmente difícil, porque decorrente de um quadro de assistência
internacional, impõe-se, mais do que nunca, uma alocação particularmente rigorosa dos recursos de todos nós
– infelizmente nem sempre compreendida por atores externos e, mesmo, internos, mas, seguramente,
concorrendo para um Serviço Nacional de Saúde mais sustentável a médio e a longo prazo.
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
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Comemorar os 35 anos do Serviço Nacional de Saúde implica garantir que aquele que é, porventura, um dos
maiores sucessos da Democracia portuguesa, que comemora os seus 40 anos, transitará para as gerações
vindouras com a mesma qualidade mas, necessariamente, com uma maior eficiência.
Igualmente se impõe o redirecionamento do sistema de serviços de saúde a montante, privilegiando a
prevenção da doença, nas suas vertentes primordial e primária, como estratégia fundamental e o utente como
recurso do sistema e como parceiro dos profissionais de saúde.
Termino, endereçando palavras de estímulo e de reconhecimento a todos os profissionais de saúde do âmbito
territorial da Administração Regional de Saúde do Centro IP, na certeza de que todos somos imprescindíveis
na concretização deste plano de ação e, no limite, da missão desta ARS.

José Manuel Azenha Tereso
Presidente do Conselho Diretivo
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Lista de Nomenclaturas
ACES - Agrupamentos de Centros de Saúde
ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde, IP
AIBILI - Associação para Investigação Biomédica e Inovação em Luz
ADR - Aconselhamento, Deteção com teste rápido e Referenciação
ARS - Administração Regional de Saúde
ARS Centro - Administração Regional de Saúde do Centro, IP
AVC - Acidente Vascular Cerebral
CAD - Centro de Aconselhamento e Deteção do VIH
DP - Centro de Diagnóstico Pneumológico
CEB - Ciclo do Ensino Básico
CH - Centro Hospitalar
CHUC - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE
CICT - Consulta de Apoio Intensivo à Consulta Tabágica
CNDC - Comissão Nacional de Doenças Cardiovasculares
CRI - Centro de Resposta Integrada
CRSMCA - Comissão Regional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente
CS - Centro de Saúde
CSH - Cuidados de Saúde Hospitalares
CSP - Cuidados de Saúde Primários
CTH - Consulta a Tempo e Horas
DDD - Dose Diária Definida
DDO - Doença de Declaração Obrigatória
DGAG - Departamento de Gestão e Administração Geral
DGO - Direção-Geral do Orçamento
DGS - Direção-Geral da Saúde
DICAD - Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
DIE - Departamento de Instalações e Equipamentos
DPC - Departamento de Planeamento e Contratualização
DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
DRH - Departamento de Recursos Humanos
DSP - Departamento de Saúde Pública
EAM - Enfarte Agudo do Miocárdio
ECL - Equipa de Coordenação Local
Eco-AP - Ecoeficiência na Administração Pública
ECR - Equipa de Coordenação Regional
ECCI - Equipas de Cuidados Continuados Integrados
EGA - Equipa de Gestão de Altas
ERA - Equipa Regional de Apoio aos Cuidados de Saúde Primários
EPE - Entidade Pública Empresarial
GACI - Gabinete de Auditoria e Controlo Interno
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GSIC - Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações
GJC - Gabinete Jurídico e do Cidadão
GLEC - Gestores Locais de Energia e Carbono
HSH - Homens que têm sexo com Homens
HO - Higiene Oral
HTA - Hipertensão Arterial
IDT - Instituto da Droga e da Toxicodependência
IMC - Índice de Massa Corporal
INE - Instituto Nacional de Estatística
INFAR - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP
INSA - Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
IST - Infeções Sexualmente Transmitidas
IP - Instituto Público
IPO - Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE
IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social
LPCC - Liga Portuguesa Contra o Cancro
LSP - Laboratório de Saúde Pública
MCDT - Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
NOC – Norma de Orientação Clínica
NRAOL - Núcleo Regional de Apoio e Operacionalização Local
NRC/LPCC - Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro
NUTS - Unidades Territoriais Estatísticas de Portugal
OE - Objetivo Estratégico
OIT - Organização Internacional do Trabalho
OMS - Organização Mundial de Saúde
ONG - Organização Não Governamental
OOp - Objetivo Operacional
ORS - Observatório Regional de Saúde
PCTE-Calor - Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas - módulo Calor
PDS - Plataforma de Dados de Saúde
PEBC - Plano Estratégico do Baixo Carbono
PLA - Problemas Ligados ao Álcool
PNDR - Plano Nacional de Doenças Respiratórias
PNPAS - Programa Nacional de Promoção Alimentação Saudável
PNPSO - Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral
PNS - Plano Nacional de Saúde
PNSE - Programa Nacional de Saúde Escolar
PNT - Plano Nacional de Tuberculose
PNV - Programa Nacional de Vacinação
POPH - Programa Operacional Potencial Humano
PORDATA - Base de Dados Portugal Contemporâneo
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PRCM - Programa de Rastreio do Cancro da Mama
PRPAS - Programa Regional de Promoção Alimentação Saudável
PU - Portal do Utente
PVP - Preço de Venda ao Público
QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional
QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização
RN - Recém-Nascido
RNCCI - Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
SAPE - Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem
SE - Saúde Escolar
SIARS - Sistema de Informação das Administrações Regionais de Saúde
SICA - Sistema de Informação para a Contratualização e Acompanhamento
SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
SIRAPA - Sistema de Informação ao Licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos
SISO - Sistema de Informação de Saúde Oral
SINAVE - Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica
SINUS - Sistema de Informação para as Unidades de Saúde
SIVIDA - Sistema de Informação para a Infeção VIH/SIDA
SNS - Serviço Nacional de Saúde
SOCJ - Saúde Oral nas Crianças e Jovens
SPENA/GNR - Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente/Guarda Nacional Republicana
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
SVIG-TB - Sistema de Vigilância do Programa de Tuberculose
TARc - Terapêutica antirretrovírica
TB - Tuberculose
TOD - Toma de Observação Direta
TNUD - Transporte Não Urgente de Doentes
UALP - Unidade de Aprovisionamento, Logística e Património
UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade
UCCI - Unidade de Cuidados Continuados Integrados
UCF - Unidade Coordenadora Funcional
UCFD - Unidade Coordenadora Funcional de Diabetes
UCIC - Unidade de Cuidados Intensivos Coronários
UCSP - Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados
UEP - Unidade de Estudos e Planeamento
UIPS - Unidade de Investigação e Planeamento em Saúde
ULS - Unidade Local de Saúde
USF - Unidade de Saúde Familiar
USP - Unidade de Saúde Pública
VIH/SIDA - Vírus da Imunodeficiência Humana / Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
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Nota Introdutória
Para a concretização da missão da Administração Regional de Saúde do Centro, IP (ARS Centro), em termos
estratégicos e operacionais, elaborou-se o presente Plano de Atividades para 2014.
Neste documento apresentam-se as principais atividades planeadas para o ano de 2014, alinhadas com as
políticas de saúde e desagregadas nos objetivos operacionais (OOp) definidos pela Administração Regional de
Saúde do Centro, IP no âmbito do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR),
Salienta-se o facto de que este plano, enquanto instrumento de ajuda à gestão, se pode assumir como uma
ferramenta de análise ao desempenho das instituições do âmbito territorial da ARS Centro.
Com a plena consciência de que o ano de 2014 será marcado pela continuidade de um quadro de contenção
orçamental, exige-se rigor na gestão das instituições públicas.
Pretende-se, assim, que este documento promova uma gestão eficiente do bem público, tendo presente o
objetivo primordial de promover ganhos em saúde. Trata-se de um desafio que se impõe não só à ARS Centro,
enquanto instituição, como a todos os profissionais individualmente.
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01. Missão, Valores e Visão
A ARS Centro é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia
administrativa, financeira e património próprio. É dirigida por um conselho diretivo, constituído por um
presidente, um vice-presidente e dois vogais, possuindo no âmbito da sua área geográfica de atuação as
atribuições elencadas no decreto-lei n.º 22/2012 de 30 de janeiro.
a) Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas globais e setoriais, visando o seu
ordenamento racional e a otimização dos recursos;
b) Participar na definição das medidas de coordenação intersectorial de planeamento, tendo como
objetivo a melhoria da prestação de cuidados de saúde;
c) Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS) e acompanhar a respetiva execução a
nível regional;
d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de modo a garantir a proteção e
promoção da saúde das populações;
e) Assegurar a execução dos programas de intervenção local com vista à redução do consumo de
substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição das dependências;
f)

Desenvolver, consolidar e participar na gestão da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI) de acordo com as orientações definidas;

g) 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;
h) Elaborar, em consonância com as orientações definidas a nível nacional, a carta de instalações e
equipamentos;
i)

Afetar, de acordo com as orientações definidas pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP
(ACSS), recursos financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde integrados
ou financiados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a entidades de natureza privada com ou sem
fins lucrativos, que prestem cuidados de saúde ou atuem no âmbito das áreas referidas nas alíneas e)
e f);

j)

Celebrar, acompanhar e proceder à revisão de contratos no âmbito das parcerias público-privadas, de
acordo com as orientações definidas pela ACSS, e afetar os respetivos recursos financeiros;

k) 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 bem como nas áreas referidas nas alíneas e) e
f);

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
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l)

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
pelos serviços e organismos centrais competentes nos diversos domínios de intervenção;

m) Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores de cuidados de saúde de modo a
garantir o cumprimento da rede de referenciação;
n) Afetar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de contratos no
âmbito dos cuidados continuados integrados;
o) Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde;
p) Licenciar as unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde e as unidades da área das
dependências e comportamentos aditivos do sector social e privado;
q) Emitir pareceres sobre planos diretores de unidades de saúde, bem como sobre a criação,
modificação e fusão de serviços;
r)

Emitir pareceres sobre a aquisição e expropriação de terrenos e edifícios para a instalação de
serviços de saúde, bem como sobre projetos das instalações de prestadores de cuidados de saúde.

Neste contexto, a ARS Centro pretende ser reconhecida como uma organização que adota a seguinte missão,
valores e visão:

MISSÃO: garantir à população da respetiva área geográfica de intervenção o acesso à prestação de
cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde,
respeitando as regras de equidade, cumprindo e fazendo cumprir o Plano Nacional de Saúde e as leis e
regulamentos em vigor.

A ARS Centro desenvolve a sua missão de acordo com os seguintes VALORES:

Transparência

Ética

Equidade

Excelência

Qualidade

VISÃO: Ser uma instituição que se diferencie, num Serviço Nacional de Saúde sustentável, por uma
prestação de cuidados de excelência e enfoque no cidadão.
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
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02. Caraterização Geral
2.1. Estrutura Orgânica
A ARS Centro é constituída por:
 Serviços centrais organizados em cinco departamentos, Departamento de Gestão e Administração
Geral (DGAG), Departamento de Instalações e Equipamentos (DIE), Departamento de Planeamento e
Contratualização (DPC), Departamento de Recursos Humanos (DRH), Departamento de Saúde
Pública (DSP) e uma divisão, Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências (DICAD);
 Quatro unidades orgânicas flexíveis, Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações (GSIC),
Unidade de Aprovisionamento, Logística e Património (UALP), Unidade de Estudos e Planeamento
(UEP), Unidade de Investigação e Planeamento em Saúde (UIPS);
 Um gabinete, Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC);
 Cinco estruturas de apoio especializado, Equipa Regional de Apoio aos Cuidados de Saúde Primários
(ERA), Equipa de Licenciamentos, Gabinete de Auditoria e Controlo Interno (GACI), Gabinete de
Relações Públicas e Comunicação e Gabinete de Farmácia e Medicamento conforme o Regulamento
Interno da ARS Centro, publicado em Diário da República, 2.ª série – n.º 35 de 19 de fevereiro de
2013, através da deliberação n.º 400/2013.
 Seis serviços desconcentrados, designados por agrupamentos de centros de saúde (ACES), criados
ao abrigo do decreto-lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro e alterado pelo decreto-lei n.º 253/2012 de 27
de novembro, nomeadamente, ACES Baixo Mondego, ACES Baixo Vouga, ACES Cova da Beira,
ACES Dão-Lafões, ACES Pinhal Interior Norte e ACES Pinhal Litoral.
As competências de cada unidade orgânica encontram-se descritas nas portarias n.º164/2012 de 22
de maio e n.º 214/2013 de 27 de junho.

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
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Figura 1 - Organograma da ARS Centro

CONSELHO DIRETIVO

ACES Baixo Mondego

Gabinete Jurídico e do
Cidadão

Fiscal Único

ACES Baixo Vouga

Gabinete de Sistemas de
Informação e
Comunicações

Conselho Consultivo

ACES Cova da Beira

Divisão de Intervenção
nos Comportamentos
Aditivos e nas
Dependências

ACES Dão-Lafões

Equipa Regional de Apoio
aos Cuidados de Saúde
Primários

Gabinete de Farmácia e
Medicamento

ACES Pinhal Interior
Norte

Gabinete de Relações
Públicas e Comunicação

Gabinete de Auditoria e
Controlo Interno

ACES Pinhal Litoral
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Equipa de
Licenciamentos

Departamento de
Gestão e
Administração Geral

Departamento de
Instalações e
Equipamentos

Unidade de
Aprovisionamento,
Logística e Património

Departamento de
Planeamento e
Contratualização

Unidade de Estudos e
Planeamento

Departamento de
Recursos Humanos

Departamento de Saúde
Pública

Unidade de
Investigação e
Planeamento em Saúde

Fonte: ARS Centro

2.2. População e Território
A região de saúde do Centro corresponde, territorialmente, à NUTS II Centro prevista no decreto-lei n.º
244/2002, de 5 de novembro, com as alterações introduzidas pela lei n.º 21/2010, de 23 de agosto
(transferência do concelho de Mação para o âmbito territorial da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, IP). Subdivide-se em 10 NUTS de nível III e atualmente integra 77 concelhos, distribuídos por
23.274 Km2, correspondendo a 26% do território de Portugal Continental. Os resultados dos Censos 2011
contabilizam 1.737.216 residentes no âmbito territorial da região de saúde do Centro correspondendo a 17%
da população residente no Continente.
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
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Quadro 1 - População residente na região de saúde
do Centro (censos 2011)

Território

Gráfico 1 - Pirâmide etária da população residente
na região de saúde do Centro

População Residente

Peso

Baixo Mondego

362.361

20,9%

Baixo Vouga

370.394

21,3%

Beira Interior Norte

104.417

6,0%

Beira Interior Sul

75.028

4,3%

Cova da Beira

87.869

5,1%

Dão-Lafões

267.633

15,4%

Pinhal Interior Norte

131.468

7,6%

Pinhal Interior Sul

33.367

1,9%

Pinhal Litoral

260.942

15,0%

Serra da Estrela

43.737

2,5%

1.737.216

-

Região de Saúde do Centro
Fonte: INE

A população residente feminina corresponde a 52,4% do total da população e a população masculina a 47,6%.
A pirâmide etária da população residente apresenta um estreitamento na base, consequente do declínio da
população jovem e um alargamento nas faixas etárias medianas, características dos países afetados pelo
envelhecimento, através do aumento do número de idosos.
Quadro 2 - Indicadores demográficos em 2012

Continente

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

Posição
Região
Centro

Índice de dependência de idosos (%)

29,6

25,3

34,4

29,5

38,1

30,4

2.ª

Índice de envelhecimento (%)

132,2

116,5

162,6

120,9

176

126,6

2.ª

Índice de longevidade (%)

48,8

47,8

51,5

45,7

53,5

50,1

2.ª

Taxa bruta de natalidade (‰)

8,5

7,8

7,5

10,4

7,9

9,3

5.ª

Taxa bruta de mortalidade (‰ )

10,3

9

12,2

9,3

13,9

10,9

2.ª

Taxa de mortalidade infantil (‰)

3,3

2,8

3,7

3,5

2,7

4,8

3.ª

Indicadores Demográficos

Fonte: PORDATA

Em termos dos principais indicadores demográficos, tal como se observa no quadro anterior, verifica-se que na
região Centro, comparativamente às outras regiões, os índices de dependência de idosos e de envelhecimento
e a taxa de mortalidade apresentam valores mais elevados. Quando se analisa a taxa bruta de natalidade, o
Centro ocupa a última posição com um valor de 7,5‰, em 2012.
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2.3. Rede de Prestações de Saúde
2.3.1. Cuidados de Saúde Primários
Os cuidados de saúde primários (CSP) estão organizados na área de influência da ARS Centro, em 6 ACES e
2 Unidades Locais de Saúde (ULS), designadamente a ULS de Castelo Branco e a ULS da Guarda.
Figura 2 - Mapa dos ACES e ULS da Região de Saúde do Centro

Inclui:
ACES Guarda

Inclui:
ACES Beira Interior Sul e
ACES Pinhal Interior Sul

Fonte: ARS Centro

A rede de CSP da região de saúde do Centro inclui 84 centros de saúde, sendo 20 integrados nas ULS de
Castelo Branco e Guarda e os restantes 64 nos ACES da ARS Centro.
Quadro 3 - Unidades funcionais de prestação de CSP na região de saúde do Centro a 31.12.2013
Centro de Saúde
(CS)

Unidade de Saúde Familiar
(USF)

Unidade de Cuidados de
Saúde Personalizados
(formalizada)
(UCSP)

Unidade de Cuidados na
Comunidade
(UCC)

Baixo Mondego

15

15

0

4

Baixo Vouga

11

13

0

9

Cova da Beira

3

0

0

0

Dão Lafões

15

10

0

6

Pinhal Interior Norte

14

3

0

5

Pinhal Litoral

6

4

3

3

ULS Castelo Branco

8

0

0

3

ULS Guarda

12

1

0

1

84

46

3

31

ACES / ULS

Total

Fonte: SIARS, ARS Centro
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No final do ano de 2013, a região de saúde do Centro tinha um total de 1.774.533 utentes inscritos, 86% dos
quais inscritos nos serviços desconcentrados da ARS Centro (ACES) e 14% inscritos nas ULS. Do total de
utentes inscritos, 27% (479.753 utentes) encontram-se inscritos em USF.
No que respeita aos utentes sem médico de família atribuído (excluindo as situações que resultam da opção do
utente), em dezembro de 2013 esta situação abrangia 121.282 utentes, o que representa uma redução de 18%
comparativamente ao período homólogo de 2012.
Gráfico 2 - Percentagem de utentes inscritos com e sem
médico de família em 2013

Quadro 4 - População inscrita nos ACES e ULS a
31.12.2013
População inscrita

Var.

2012

2013

Com médico de familia

1.754.440

1.649.665

-6,0%

Sem médico de familia

148.275

121.282

-18,2%

4.584

3.586

-21,8%

1.907.299

1.774.533

-7,0%

Sem médico de familia por opção
Total

2012 / 2013

Fonte: SIARS, ARS Centro

A taxa de utilização global de consultas médicas, em 2013, foi de 71,6%, por sua vez, a taxa referente aos
últimos três anos foi de 88,8%. Estima-se que o valor total de consultas realizadas no ano de 2013 seja de
5.950.634 (incluindo urgentes), porém, este é ainda um valor provisório.
No quadro seguinte é possível observar alguns indicadores de produção dos CSP.
Quadro 5 - Indicadores dos CSP em 2013

Indicadores
Taxa de utilização de consultas médicas (3 anos)
Total de consultas realizadas

2013
(provisório)
88,8%
5.950.634

Percentagem de consultas urgentes realizadas

11,0%

Custo médio de medicamentos faturados (PVP) por utilizador

174,6 €

Custo médio de MCDT faturados por utilizador SNS

48,0 €

Percentagem de consumo de embalagens de medicamentos genéricos no total de embalagens consumidas

38,5%

Fonte: SIARS, ARS Centro

Para o ano de 2014 dar-se-á continuidade ao reforço do papel dos CSP enquanto pilar dos cuidados de saúde
à população.
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2.3.2. Cuidados de Saúde Hospitalares
A rede hospitalar da ARS Centro é constituída desde 1 de abril de 2011 por 5 centros hospitalares (Centro
Hospitalar Baixo Vouga EPE, Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE, Centro Hospitalar de Leiria EPE, Centro
Hospitalar Tondela-Viseu, EPE e Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE), 2 hospitais centrais
especializados (Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE e o Centro de Medicina
Física e Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais), 1 hospital distrital (Hospital Distrital da Figueira da Foz,
EPE), 3 hospitais de nível 1 (Hospital Arcebispo João Crisóstomo, Hospital Doutor Francisco Zagalo, Hospital
José Luciano de Castro) e 3 hospitais integrados em duas ULS (Hospital Sousa Martins, da Guarda, Hospital
Nossa Senhora da Assunção, de Seia, e Hospital Amato Lusitano, de Castelo Branco), totalizando 22
entidades prestadoras de cuidados de saúde hospitalares (CSH) do SNS, correspondentes a 13 instituições.
Quadro 6 - Rede hospitalar da ARS Centro

Instituições / Hospitais EPE

Hospitais integrados
● Hospital Distrital de Águeda

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE

● Hospital Infante D. Pedro, EPE
● Hospital Visconde Salreu de Estarreja
● Hospital Distrital da Covilhã

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE

● Hospital Distrital do Fundão
● Hospital Bernardino Lopes de Oliveira

Centro Hospitalar de Leiria, EPE

● Hospital Distrital de Pombal
● Hospital de Santo André, EPE
● Hospital Cândido de Figueiredo

Centro Hospital Tondela-Viseu, EPE

● Hospital São Teotónio, EPE
● Centro Hospitalar de Coimbra, EPE

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE

● Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra
● Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE
Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE
● Hospital Amato Lusitano
● Hospital Sousa Martins
Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE
● Hospital Nossa Senhora da Assunção

Hospitais SPA
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais - Tocha
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede
Hospital Doutor Francisco Zagalo - Ovar
Hospital José Luciano de Castro - Anadia
Fonte: ARS Centro
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No ano de 2013 realizaram-se 2.186.306 consultas (um acréscimo de 2,03% quando em comparação com o
ano anterior) na região e que representa um peso de 19% no contexto de produção nacional.
A lotação praticada a dezembro de 2013 (excluindo berçário, quartos particulares, lar de doentes, cuidados
paliativos na rede, psiquiatria - curta duração, residentes, reabilitação psicossocial e forenses) corresponde a
4.839 camas. No âmbito da Reforma Hospitalar, nomeadamente no que respeita à reorganização da rede
hospitalar no ano de 2013, reduziram-se 134 camas na região e assistiu-se a uma diminuição de 2,03% do
número de doentes internados relativamente ao ano anterior.
Em contrapartida observa-se a tendência de aumento cirurgia de ambulatório (acréscimo de 8,7%
relativamente ao ano de 2012), o que vai ao encontro das orientações da Tutela no que respeita a esta prática,
ou seja, privilegiar os cuidados prestados em ambulatório (médicos e cirúrgicos), em benefício da qualidade e
conforto assistenciais e em detrimento dos cuidados prestados em internamento.
A nível do atendimento em urgências hospitalares verificou-se um aumento de 1,2% comparativamente com o
ano anterior. A nível nacional a tendência também foi a de um acréscimo dos atendimentos de urgência (um
aumento de 2,4%).
Em 2013 efetuaram-se 11.771 partos (um decréscimo de 11% relativamente ao ano anterior), o que representa
um peso de 18% da totalidade de partos realizados no país. A região de saúde do Centro demonstra no final
do ano de 2013 o melhor valor de percentagem de cesarianas (29,3%).
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No quadro seguinte é possível observar alguns indicadores de produção dos CSH.
Quadro 7 - Indicadores de produção dos CSH em 2013

Indicadores

Nacional

Região de saúde do
Centro

Percentagem de primeiras consultas médicas / total consultas médicas

29,9%

27,6%

7,8

7,9

Percentagem de cirurgia de ambulatório / total de cirurgia programada

55,7%

55,3%

Percentagem de cesarianas / total de partos

30,5%

29,3%

Demora média (dias)

Fonte: SICA, ARS Centro

O SNS terá de contar com os recursos disponíveis para responder às necessidades de cuidados de saúde dos
cidadãos. Para o ano de 2014 é crucial que esta resposta permita manter elevados níveis de qualidade,
melhorando os atuais níveis de acesso e eficiência e otimizando os recursos.
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2.3.3. Cuidados Continuados Integrados
A RNCCI foi criada através do decreto-lei n.º 101/2006 de 6 de junho. A sua implementação tem vindo a ser
realizada de uma forma sustentada e baseada na integralidade, globalidade, interdisciplinaridade,
intersetorialidade (setores social e da saúde), inserção na comunidade, qualidade e continuidade assistencial,
garantindo o princípio da autonomia e desenvolvendo a participação da família, fomentando a permanência
das pessoas no seu domicílio e assente na metodologia do trabalho por objetivos.
Na região Centro a RNCCI teve início em novembro de 2006, com a celebração de 26 acordos entre 17
instituições, a ARS Centro e os Centros Distritais da Segurança Social, que se traduziram na disponibilização
de 373 lugares. No final do ano de 2013 existiam em funcionamento 1.850 camas distribuídas por 51
Instituições e 84 Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI).
A figura 3 apresenta a distribuição geográfica na região em termos de unidades de internamento e equipas
domiciliárias de cuidados continuados integrados.
Figura 3 - Distribuição das UCCI na região de saúde do Centro
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● Unidade de Cuidados Paliativos
● Unidade de Convalescença
● Unidade de Média Duração e Reabilitação

● Unidade de Longa Duração e Manutenção
● Equipa de Cuidados Continuados Integrados

Fonte: ARS Centro

A coordenação da Rede, tal como é indicado no artigo 9.º do decreto-lei n.º 101/ 2006 de 6 de junho, assenta
em três níveis:
 Nível nacional - Núcleo Funcional para os Cuidados Continuados Integrados da ACSS;
 Nível regional - Equipas de Coordenação Regionais (ECR);
 Nível local - Equipas de Coordenação Local (ECL).
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Plano de
Atividades

2014

Atualmente a ECR da região Centro é constituída por sete elementos, dos quais dois pertencem ao Centro
Distrital da Segurança Social de Coimbra e os restantes à ARS Centro.
No final do ano de 2013 encontravam-se em funcionamento 16 ECL que integram no mínimo um médico e um
enfermeiro do Ministério da Saúde e um técnico de serviço social do Ministério do Trabalho e Segurança
Social. Relativamente ao número de lugares no domicílio, cuja prestação de cuidados é efetuada pelas
Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), existiam 42 equipas com capacidade para 763 lugares.
Quadro 8 - Lotação nas UCCI da ARS Centro a 31.12.2013
Designação

Unidades de Cuidados Continuados

Equipas de Cuidados Domiciliários

N.º

52

42

Tipologia

Lotação

Convalescença

202

Média Duração

607

Longa Duração

996

Paliativos

45

Total

1.850

ECCI

763

Fonte: ARS Centro

Em 2013 foram admitidos 5.920 doentes na RNCCI da região Centro e o valor médio da taxa de ocupação da
Rede foi de 92%.
Muito embora os resultados obtidos, continuam a existir áreas cujo aperfeiçoamento se impõe, mediante a
aposta num processo rigoroso e periódico de monitorização e na elaboração de protocolos de boas práticas
nas unidades e equipas.
Para o ano de 2014, a intervenção da ECR continuará a ter por base uma estratégia de proximidade, que se
concretiza, por um lado, pelo acompanhamento sistemático e periódico das UCCI e, por outro, pela criação de
espaços formativos e de reflexão para os elementos das várias equipas que integram a Rede, nomeadamente,
as ECL e Equipas de Gestão de Altas (EGA).
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2.3.4. Cuidados de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
Com a publicação da nova orgânica do Ministério da Saúde, aprovada pelo decreto-lei n.º 124/2011, de 29 de
dezembro, o Governo criou o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
(SICAD), extinguindo, em consequência, o Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P. (IDT), e atribuiu às
Administrações Regionais de Saúde (ARS) parte da operacionalização das políticas no domínio dos
comportamentos aditivos e dependências, o que levou à integração nas ARS das unidades de intervenção
local do IDT. Através da portaria n.º 214/2013 de 27 de junho os estatutos da ARS Centro são alterados sendo
criada a DICAD.
A DICAD tem por missão promover a integração, harmonização e qualificação das intervenções preventivas e
terapêuticas no campo das adições na região Centro. Funciona no âmbito territorial de jurisdição da ARS
Centro e exerce as suas competências em estreita articulação com os diferentes departamentos, bem como
com as unidades de intervenção local do ex-IDT, ACES, ULS, rede hospitalar e outras instituições, públicas ou
privadas, com intervenção na área dos comportamentos aditivos e dependências.
Para além desta estrutura regional existem ainda as seguintes unidades de intervenção local:
 Centro de Resposta Integrada (CRI) - São constituídos por equipas técnicas multidisciplinares que
prestam cuidados integrados e globais a pessoas com comportamentos aditivos e dependências, em
regime ambulatório, seguindo intervenções terapêuticas baseadas em evidência científica, com vista ao
tratamento, redução de riscos e minimização de danos e reinserção destes doentes.
 Comunidade Terapêutica Arco-íris – Unidade de internamento para indivíduos com um elevado grau de
desestruturação psicológica, familiar e/ou social, que tenham necessidade de um afastamento temporal do
meio em que estavam inseridos. Dispõe de uma equipa técnica multidisciplinar, sendo objetivo do
tratamento a reabilitação do utente.
 Unidade de Alcoologia - Unidade especializada de referência na prestação de cuidados integrados a
doentes com problemas de abuso e dependência de álcool. Tem uma equipa técnica multidisciplinar e
realiza tratamentos em regime de internamento ou em ambulatório de acordo com a necessidade do tipo de
desintoxicação. O tratamento tem vários componentes e um período de acompanhamento, com vista à
manutenção da abstinência, à prevenção das recaídas e à reabilitação social e familiar.
 Unidade de Desabituação - Realiza tratamentos de desabituação de substâncias em regime de
internamento. A desabituação de substâncias pressupõe apenas a estabilização do utente ao longo de
uma diversificada cadeia terapêutica, que deve continuar após a alta do internamento. Para além dos
tratamentos de desabituação de substâncias em doentes com dependência de substâncias psicoativas e
estabilização de programas com agonistas opióides realiza também internamentos para estabilização de
doentes com comorbilidades psiquiátricas. Para a realização destas atividades a unidade de
desabituação possui uma equipa técnica multidisciplinar.
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
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Quadro 9 - Indicadores da DICAD em 2013
Unidades de Intervenção Local

N.º

Equipas de Tratamento

9

Lotação

12

Lotação

Unidade de Desabituação

Novos utentes

1.030

10

Equipas de Prevenção

Unidade de Alcoologia

2013

as

Centros de Resposta Integrada
Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Viseu

Comunidade Terapêutica Arco Íris

Indicadores

1 consultas

5.282

Total de consultas

86.207

Utentes

458

Total de Consultas

3.161

N.º de utentes

27

N.º de utentes

480

as

30

Lotação

1 consultas

2.048

Total de Consultas

8.964

N.º de utentes

281

12

Fonte: ARS Centro

2.3.5. Prestações Especificas
Considerando o caráter evolutivo da política de saúde, a qual se deve ir adaptando às condições da realidade
nacional, às suas necessidades e recursos, a ARS Centro gere, no quadro estabelecido pelo n.º 3 da Base XII
da lei n.º 48/90, de 24 de agosto, as convenções oportunamente celebradas com o setor privado, bem como os
acordos de cooperação celebrados com o setor social de acordo com a legislação que lhe é própria.
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O quadro seguinte identifica o número de entidades do setor privado e do setor social a operar na área de
jurisdição da ARS Centro, com as quais foram celebrados convenções e acordos de cooperação visando
garantir o acesso direto dos utentes do SNS às unidades de cada uma das entidades que prestam serviços de
saúde na área dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT).
Quadro 10 - Número de entidades convencionadas (por área) com a ARS Centro a 31.12.2013
Aveiro

Castelo Branco

Coimbra

Guarda

Leiria

Viseu

Prestadores
Privado Social Privado Social Privado Social Privado Social Privado Social Privado Social

Análises Clínicas

8

5

16

Anatomia Patológica

2

7

9

13

1

Cardiologia

6

Diálise

4

2

4

1

1

Eletroencefalografia
7

Especialidades médico-cirúrgicas (consultas)

1

2

2

4

1

Endoscopia gastrenterológica

17

1

1

9

3

1

2

2

6

2

2

2

5

8

Radiologia
Total

1

61

1

2

2

48

2

14
2

11

2

9

2

1

Pneumologia e imunoalergologia

Total

1
1

Medicina nuclear
Medicina física e de reabilitação

Oficial do
SNS
(Público)

2

5

12

1

1

4

1

2

8

3

3

1

19

2

1

39

13

19

6

88

23

12
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1
1

1

2

Fonte: ARS Centro

3

3

17
1

3

7

1

1

1

1

8

6

6

1

40

21

29

4

37

2

3
49
10
58

4

301
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03. Metodologia de Elaboração do Plano de Atividades
O Plano de Atividades é um documento imprescindível do “ciclo de gestão” das organizações. A sua
elaboração, neste caso em particular, decorre não só de contributos de vertentes “top-down”, por via do
desdobramento da estratégia assumida pelo Ministério da Saúde e pela ARS Centro, como também dos
recebidos numa abordagem “bottom up”, através de atividades e metas sugeridas pelos dirigentes e
colaboradores das várias unidades orgânicas. É de realçar que serão estes mesmos colaboradores que irão
operacionalizar as opções estratégicas delineadas superiormente, pelo que, o seu envolvimento é
fundamental.
Assim, através da construção dos OOp definidos por cada unidade orgânica, devidamente alinhados com os
objetivos estratégicos (OE) da instituição, pretende-se garantir, a definição do QUAR, documento capaz de
comunicar a estratégia a toda a instituição, ligá-lo às exigências orçamentais para o período em questão.
Pretende este Plano de Atividades, traduzido num conjunto organizado de objetivos e indicadores, ser motor
da implementação da estratégia da ARS Centro e, simultaneamente, elemento agregador da ação coletiva e
individual na prossecução da sua missão.
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04. Estratégias e Objetivos
4.1. Linhas Estratégicas Institucionais
A ARS Centro definiu cinco grandes OE:

1

Melhorar a acessibilidade das populações aos cuidados de saúde

Implementar na região os programas do PNS 2012-2016

2

ARS
Centro

3
4
5

Reforçar o papel dos CSP enquanto pilar dos cuidados de saúde à
população
Contribuir para a sustentabilidade do SNS na região Centro

Melhorar os niveis de informação de suporte à gestão

Os objetivos estabelecidos são transversais a toda a atividade da ARS Centro e têm como finalidade
concretizar a sua missão.
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
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4.2. Objetivos Operacionais
Foi a partir da missão e da visão que a ARS Centro definiu o seu Plano de Atividades para 2014, assente em
cinco OE. Os objetivos selecionados correspondem aos desafios das opções políticas públicas consideradas
mais importantes e às ações com maior expressão financeira e encontram-se desagregados em OOp que
assentam em três parâmetros de avaliação: Eficácia, Eficiência e Qualidade.
O Plano de Atividades é composto por 5 OE, 61 OOp e 197 indicadores. No âmbito do QUAR foram definidos
24 OOp que se traduzem em 36 indicadores prioritários.
• 5 OE
• 61 OOp
• 197 Indicadores

Plano de Atividades
2014

QUAR 2014

• 5 OE
• 24 OOp
• 36 Indicadores

Existiu um esforço de responsabilização de todas as unidades orgânicas na definição da estratégia
institucional. Assim, para cada unidade foi construída uma ficha que se apresenta no subcapítulo 4.6 em que,
para cada objetivo operacional é elencado o seu modo de concretização através dos indicadores de avaliação.
Quadro 11 - Objetivos operacionais e indicadores por unidade orgânica
Unidade Orgânica

Plano de Atividades

QUAR

Objetiv os

Indicadores

Objetiv os

Indicadores

C onselho Diretiv o

1

1

1

1

DGAG

4

5

2

2

DIE

5

7

1

2

DPC

7

28

7

12

DRH

4

4

2

2

DSP

11

92

9

14

DIC AD

11

20

1

1

ERA

8

10

1

2

GAC I

6

6

1

1

GJC

2

4

1

1

GSIC

2

5

1

1

Total

61

182

27

39

Notas:


No âmbito do Plano de Atividades, para além dos 182 indicadores acrescem 15 indicadores que serão
monitorizados pela Comissão Regional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, perfazendo um total
de 197 indicadores.



No âmbito do QUAR, dos 27 objetivos e 39 indicadores assinalados apenas devem ser contabilizados 24
objetivos e 36 indicadores uma vez que existem indicadores partilhados:


o indicador “Taxa de Execução do QREN” é partilhado entre o DGAG, o DIE e o DPC



o indicador “Percentagem de utentes inscritos em USF” é partilhado entre o DPC e a ERA

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
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Os 24 OOp selecionados no âmbito do QUAR e em pleno alinhamento com as linhas estratégicas definidas
encontram-se expostos nos diagramas seguintes.

OOp1: Planear e agilizar a implementação da RNCCI (OE 1)
OOp2: Manter a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada (OE 1)
OOp3: Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas
e comportamentos aditivos (OE 1)

EFICÁCIA

OOp4: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares (OE 2)
OOp5: Promover a vigilância e controlo da doença diabética (OE 2)
OOp6: Aumentar a capacidade de resposta do SNS no apoio à cessação tabágica (OE 2)
OOp7: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA (OE 2)
OOp8: Aumentar a eficácia do Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral (OE 2)

OOp9: Promover a adequação da oferta de cuidados de saúde primários às necessidades da
população servida pela ARS Centro (OE 1)
OOp10: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados para os
cancros do colo do útero, da mama e do cólon e reto (OE 2)
OOp11: Desenvolver uma política de promoção de alimentação saudável (OE 2)

EFICIÊNCIA

OOp12: Promover o diagnóstico precoce da tuberculose (OE 2)
OOp13: Consolidar a reforma dos CSP (OE 3)
OOp14: Melhorar o sistema de gestão de transporte de doentes (OE 4)
OOp15: Contribuir, através dos processos de planeamento e de contratualização, para a
sustentabilidade económico-financeira dos prestadores de cuidados de saúde da região (OE 4)
OOp16: Elaborar e manter atualizado o inventário de todos os profissionais no ativo, por idade
e local de trabalho (OE 5)

OOp17: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação (OE 2)
OOp18: Implementar unidades de saúde mental na Comunidade (OE 2)
OOp19: Promover a melhoria da qualidade e do desempenho assistencial dos prestadores de
cuidados de saúde (OE 4)
OOp20: Garantir a qualidade do parque das instalações e equipamentos da ARS Centro (OE 4)

QUALIDADE

OOp21: Assegurar a formação a todos os profissionais, na respetiva área profissional (OE 5)
OOp22: Assegurar o Plano de Auditorias Programadas de Controlo Interno (OE 5)
OOp23: Implementar o Projeto da Plataforma Única dos CSP da ARS Centro (OE 5)
OOp24: Contribuir para a divulgação de boas práticas em matérias relacionadas com o
Gabinete Jurídico e do Cidadão (OE 5)
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4.3. Alinhamento dos Objetivos Estratégicos e Operacionais com as Políticas de
Saúde
Os objetivos estratégicos e operacionais que estruturam o Plano de Atividades da ARS Centro para 2014
estão alinhados com as grandes orientações estratégicas do Ministério da Saúde, previstas nos seguintes
documentos:

Plano Nacional de Saúde 2012 - 2016

Programas de Saúde Prioritários

Programa do XIX Governo Institucional
- Grandes Opções do Plano

Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades da
Política Economica
Prioridades Estratégicas de Cuidados de Saúde Primários

Prioridades definidas pelo Grupo de Trabalho da Reforma Hospitalar

Para além destes documentos foram considerados os objetivos assinalados na Carta de Missão dos
dirigentes da ARS Centro, que constitui um instrumento inovador, indispensável ao desenvolvimento de
uma cultura de gestão por objetivos e promotora da avaliação de desempenho dos dirigentes máximos.
Nos quadros seguintes é possível observar para cada OE os correspondentes OOp e indicadores adotados
e, ainda, o seu respetivo alinhamento, não só com as atribuições da ARS Centro (expostas no capítulo 1),
mas também com as grandes orientações estratégicas do Ministério da Saúde.
Salienta-se que os indicadores que se apresentam nos quadros seguintes (36 indicadores) são os que se
incluem no QUAR, porém, importa evidenciar o facto de que em sede de Plano de Atividades 2014 existe
um total de 197 indicadores a avaliar.
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• Melhorar a acessibilidade das populações aos cuidados de saúde

Objetivos operacionais

OOp1: Planear e agilizar a
implementação da Rede
Nacional Cuidados
Continuados e Integrados

Articulação com atribuições da ARS Centro

Enquadramento com Planos S uperiores

Programa do XIX Governo
f) Desenvolver, consolidar e participar na gestão da RNCCI de
Constitucional - Grandes
acordo com as orientações definidas
opções do Plano de 2014

Objetivo: Aproximar os cuidados de saúde dos
cidadãos, reforçando os cuidados primários e os
cuidados continuados

k) 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 MoU - 7.ª revisão
âmbito da prestação de cuidados de saúde bem como nas áreas
referidas nas alíneas e) (diminuição de dependências) e f) (RNCCI)

Medida 3.52

i) Afetar, de acordo com as orientações definidas pela ACSS, recursos
financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados de
saúde integrados ou financiados pelo SNS e a entidades de natureza
Carta de Missão
privada com ou sem fins lucrativos, que prestem cuidados de saúde
ou atuem no âmbito das áreas referidas nas alíneas e) (diminuição de
dependências) e f) (RNCCI)

Objetivo 1.1.

Indicadores

1.1 Número de
doentes admitidos
nas UCC da RNCCI

n) Afetar recursos financeiros, mediante a celebração,
acompanhamento e revisão de contratos no âmbito dos cuidados
continuados integrados
r) Emitir pareceres sobre a aquisição e expropriação de terrenos e
edifícios para a instalação de serviços de saúde, bem como sobre
projetos das instalações de prestadores de cuidados de saúde

a) Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas
globais e setoriais, visando o seu ordenamento racional e a otimização
Programa do XIX Governo
dos recursos
Constitucional - Grandes
opções do Plano de 2014
OOp2: Manter a capacidade
de oferta em resposta
hospitalar programada

b) Participar na definição das medidas de coordenação intersectorial
de planeamento, tendo como objetivo a melhoria da prestação de
cuidados de saúde

Secção - Aumentar a eficiência, sem diminuição da
efetividade

Prioridades definidas pelo
m) Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores Grupo de Trabalho da
de cuidados de saúde de modo a garantir o cumprimento da rede de Reforma Hospitalar
referenciação
Carta de Missão

OOp3: Manter a capacidade
de resposta aos problemas
do consumo de substâncias
psicoativas, comportamentos
aditivos e dependências

OOp9: Promover a
adequação da oferta de
cuidados de saúde primários
às necessidades da
população servida pela ARS
Centro

e) Assegurar a execução dos programas de intervenção local com
vista à redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção
dos comportamentos aditivos e a diminuição das dependências

Prioridade 4.8: Reforço do Papel do Cidadão

Secção: Um maior protagonismo dos cidadãos na
utilização e gestão ativa do Sistema

Carta de Missão

Objetivo 1.3.

Programa do XIX Governo
Constitucional - Grandes
opções do Plano de 2014

Secção: Qualidade e acesso efetivo aos cuidados
de saúde

Carta de Missão

2.1 Percentagem de
utentes
referenciados para
consulta (CTH)
atendidos em tempo
adequado
2.2 Percentagem de
doentes cirúrgicos
tratados em tempo
adequado

Objetivo 1.2.

Programa do XIX Governo
Constitucional - Grandes
opções do Plano de 2014

b) Participar na definição das medidas de coordenação intersectorial
de planeamento, tendo como objetivo a melhoria da prestação de
MoU - 7.ª revisão
cuidados de saúde

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

Objetivo: Continuar a melhorar a qualidade, a
segurança e o acesso dos cidadãos aos cuidados
de saúde, quer ao nível da organização, quer ao
nível da prestação, consolidando a reforma
hospitalar

Medida 3.47
Objetivo 1.4.

3.1 Número de
utentes atendidos em
ambulatório nos
Centros de
Respostas
Integradas e na
Unidade de
Alcoologia

9.1 Taxa de
utilização de
consultas médicas 3 anos
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• Implementar na região os programas do PNS 2012-2016

Objetivos operacionais

OOp4: Promover a vigilância
e controlo das doenças
cardiovasculares

OOp5: Promover a vigilância
e controlo da doença
diabética

OOp6: Aumentar a
capacidade de resposta do
SNS no apoio à cessação
tabágica

OOp7: Promover o
diagnóstico precoce da
infeção por VIH/SIDA

OOp8: Aumentar a eficácia
do Programa Nacional para a
Promoção da Saúde Oral
(PNPSO)

Articulação com atribuições da ARS Centro

Enquadramento com Planos S uperiores

I ndicadores

c) Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS) e
acompanhar a respetiva execução a nível regional

Plano Nacional de Saúde

Programa Nacional para as Doenças Cérebrocardiovasculares

d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de
modo a garantir a proteção e promoção da saúde das populações

Carta de Missão

Objectivo 2.1.

c) Colaborar na elaboração do PNS e acompanhar a respetiva
execução a nível regional

Plano Nacional de Saúde

Programa Nacional para a Diabetes

d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de
modo a garantir a proteção e promoção da saúde das populações

Carta de Missão

Objetivo 2.2.

c) Colaborar na elaboração do PNS e acompanhar a respetiva
execução a nível regional

Plano Nacional de Saúde

Programa Nacional para a Prevenção e Controlo
do Tabagismo

d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de
modo a garantir a proteção e promoção da saúde das populações

Carta de Missão

Objetivo 2.3.

c) Colaborar na elaboração do PNS e acompanhar a respetiva
execução a nível regional

Plano Nacional de Saúde

Programa Nacional para a infeção VIH / SIDA

d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de
modo a garantir a proteção e promoção da saúde das populações

Carta de Missão

Objetivo 2.4.

c) Colaborar na elaboração do PNS e acompanhar a respetiva
execução a nível regional

Plano Nacional de Saúde

Programa Nacional de Saúde Oral

d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de
modo a garantir a proteção e promoção da saúde das populações

Carta de Missão

Objetivo 2.5.

5.1 Percentagem de
pessoas com
diabetes com último
registo HbA1c
<=8%

8.1 Taxa de
utilização do primeiro
cheque dentista no
projeto Saúde Oral
de Crianças e
Jovens no âmbito
PNPSO

Plano Nacional de Saúde

Programa Nacional para as Doenças Oncológicas

d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de
modo a garantir a proteção e promoção da saúde das populações

Carta de Missão

Objetivo 2.6.

c) Colaborar na elaboração do PNS e acompanhar a respetiva
execução a nível regional

Plano Nacional de Saúde

Programa Nacional para
Alimentação Saudável

d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de
modo a garantir a proteção e promoção da saúde das populações

Carta de Missão

Objetivo 2.7.

c) Colaborar na elaboração do PNS e acompanhar a respetiva
execução a nível regional

Plano Nacional de Saúde

d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de
modo a garantir a proteção e promoção da saúde das populações

Carta de Missão

OOp10: Reforçar a
implementação de programas
de rastreio oncológicos
organizados para os cancros
do colo do útero, da mama e
do cólon e recto

Promoção

OOp11: Desenvolver uma
política de promoção de
alimentação saudável

OOp12: Promover o
diagnóstico precoce da
tuberculose

Objetivo 2.8.

c) Colaborar na elaboração do PNS e acompanhar a respetiva
execução a nível regional

Plano Nacional de Saúde

Programa Nacional de Vacinação

d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de
modo a garantir a proteção e promoção da saúde das populações

Carta de Missão

Objetivo 2.9.

Plano Nacional de Saúde

Programa Nacional para a Saúde Mental

Carta de Missão

Objetivo 2.10.

OOp17: Promover a
aplicação do Programa
Nacional de Vacinação

OOp18: Implementar as
Unidades de Saúde Mental
na Comunidade

c) Colaborar na elaboração do PNS e acompanhar a respetiva
execução a nível regional
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6.1 Percentagem de
ACES e ULS com
oferta de pelo menos
5 consultas de apoio
intensivo à cessação
tabágica
7.1 Percentagem de
Centros de Saúde
que efetuam teste de
diagnóstico rápido
para deteção da
infeção por VIH

c) Colaborar na elaboração do PNS e acompanhar a respetiva
execução a nível regional

a

4.1 Percentagem de
hipertensos (sem
doença
cardiovascular nem
diabetes), com
determinação de
risco cardiovascular
(3 A)

da

10.1 Percentagem
de mulheres em
idade elegível (25 64) que realizam
rastreio do cancro
do colo do útero
10.2 Percentagem
de mulheres em
idade elegível (45 69) que realizam
rastreio do cancro
da mama
10.3 Taxa de
cobertura do
rastreio do cancro
do cólon e reto na
Região Centro
11.1 Taxa de
cobertura do projeto
"pão.come" na
população da
Região Centro
11.2 Taxa de
cobertura do projeto
"sopa.come" nas
escolas do 1º, 2º e
3º ciclo do ensino
básico da Região
Centro
12.1 Taxa de
incidência da
tuberculose por 100
mil/hab na Região
Centro
17.1 Taxa de
cobertura vacinal da
Pentavalente (DTPa
Hib VIP 3) aos 2
anos
17.2 Taxa de
cobertura vacinal
VASPR II aos 7
anos de idade
17.3 Taxa de
cobertura vacinal na
coorte feminina de
13 anos de idade
que iniciou
vacinação anti-HPV
18.1 Número de
novas unidades de
saúde mental
comunitária na ARS
Centro
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• Reforçar o papel dos CSP enquanto pilar dos cuidados de saúde à população

Objetivos operacionais

Articulação com atribuições da ARS Centro

Enquadramento com Planos S uperiores

Indicadores

Programa do XIX Governo Objetivo: Aproximar os cuidados de saúde dos
Constitucional - Grandes cidadãos, reforçando os cuidados primários e
opções do Plano de 2014 os cuidados continuados
MoU - 7.ª revisão

a) Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas
Objetivo 1: Assegurar a cobertura total do país
globais e setoriais, visando o seu ordenamento racional e a otimização
e a equidade de acesso a CSP de qualidade
dos recursos
Prioridades Estratégicas
dos Cuidados de Saúde Objetivo 2: Organizar respostas adequadas
para os problemas e necessidades de saúde de
Primários
grupos populacionais específicos e da população
no seu todo

OOp13: Consolidar a
reforma dos CSP

Carta de Missão

OE 4

Medida 3.47

13.1 Percentagem
de utentes inscritos
em USF
13.2 Percentagem
de utentes
abrangidos por
UCC

Objetivo 3.1.

• Contribuir para a sustentabilidade do SNS na região Centro

Objetivos operacionais

OOp14: Melhorar o sistema
de gestão de transporte de
doentes

Articulação com atribuições da ARS Centro

a) Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas
globais e setoriais, visando o seu ordenamento racional e a otimização
dos recursos

Enquadramento com Planos S uperiores

MoU - 5.ª revisão

Medida 3.71

Carta de Missão

Objetivo 4.3.

Objetivo: Reformar a política do medicamento para
Programa do XIX Governo aumentar o acesso e a qualidade das terapêuticas
Constitucional - Grandes
opções do Plano de 2014 Secção: Política do medicamento promotora de
acesso, equidade e qualidade
Medida 3.36
OOp15: Contribuir, através
dos processos de
planeamento e de
contratualização, para a
sustentabilidade económicofinanceira dos prestadores de
cuidados de saúde da região

Medida 3.38
a) Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas
globais e setoriais, visando o seu ordenamento racional e a otimização MoU - 7.ª revisão
dos recursos

Medida 3.40

Medida 3.43

OOp19: Promover a
melhoria da qualidade e do
desempenho assistencial dos
prestadores de cuidados de
saúde

Prioridades Estratégicas
dos Cuidados de Saúde
Primários

Objetivo: Contratualização

Carta de Missão

Objetivo 4.4.

Programa do XIX Governo Secção: Qualidade e acesso efectivo aos cuidados
Constitucional - Grandes
de saúde
l) Orientar, prestar apoio técnico e avaliar o desempenho das opções do Plano de 2014
instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, de acordo
com as políticas definidas e com as orientações e normativos emitidos
pelos serviços e organismos centrais competentes nos diversos
Carta de Missão
Objetivo 4.5.
domínios de intervenção

h) Elaborar, em consonância com as orientações definidas a nível
nacional, a carta de instalações e equipamentos

g) Assegurar o planeamento regional dos recursos humanos,
financeiros e materiais, incluindo a execução dos necessários projetos
OOp20: Garantir a qualidade
de investimento, das instituições e serviços prestadores de cuidados
do parque das instalações e
de saúde, supervisionando a sua afetação
equipamentos da ARS Centro

o) Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

Prioridades Estratégicas
dos Cuidados de Saúde
Primários

Prioridade: Condições físicas e de equipamento
das unidades de CSP

Carta de Missão

Objetivo 4.6.

Indicadores
14.1 Índice de
utilização de
agrupamento de
transporte de utentes
por transporte
efetuado
15.1 Faturação de
medicamentos
prescritos pelos
hospitais EPE na
região
15.2 Custo médio de
medicamentos
faturados (PVP) por
utilizador (CSP)
15.3 Custo médio de
MCDT faturados por
utilizador SNS
(CSP)
15.4 Percentagem
de consumo de
embalagens de
medicamentos
genéricos no total de
embalagens
consumidas (CSP)

19.1 Percentagem
de crianças com 1
ano com
acompanhamento
adequado
19.2 Percentagem
de partos vaginais
realizados com
analgesia epidural
20.1 Taxa de
atualização do
estado de
conservação dos
edifícios, com idade
superior a 20 anos,
ocupados pela ARS
Centro
20.2 Taxa de
execução do QREN Projetos de Sever
do Vouga e Ponte
de Vagos
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• Melhorar os níveis de informação de suporte à gestão

Objetivos operacionais

Oop16: Elaborar e manter
atualizado o inventário de
todos os profissionais no
ativo, por especialidade,
idade e local de trabalho

OOp21: Monitorizar e
promover ações de formação
aos profissionais da ARS
Centro

OOp22: Assegurar o Plano
de Auditorias programadas
de controlo interno

Articulação com atribuições da ARS Centro

Enquadramento com Planos S uperiores

Programa do XIX Governo
Constitucional - Grandes
Secção: Recursos humanos capacitados
g) Assegurar o planeamento regional dos recursos humanos, opções do Plano de 2014
financeiros e materiais, incluindo a execução dos necessários projetos
de investimento, das instituições e serviços prestadores de cuidados
MoU - 7.ª revisão
Medida 3.53
de saúde, supervisionando a sua afetação
Carta de Missão

Objetivo 4.1.

Prioridades Estratégicas
dos Cuidados de Saúde
Primários

Objetivo: Gestão previsional proactiva dos
recursos humanos e do desenvolvimento
profissional

g) Assegurar o planeamento regional dos recursos humanos,
financeiros e materiais, incluindo a execução dos necessários projetos Lei n.º 66 - B / 2007
de investimento, das instituições e serviços prestadores de cuidados Portaria n.º 242 / 2011
de saúde, supervisionando a sua afetação
Portaria n.º 209 / 2011
Carta de Missão

Objetivo 4.7.

MoU - 7.ª revisão

Medida 3.55

a) Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas
Prioridades Estratégicas
globais e setoriais, visando o seu ordenamento racional e a otimização
dos Cuidados de Saúde
dos recursos
Primários
Carta de Missão

Objetivo: Inovação, qualidade, acreditação e
auditorias

OOp24: Contribuir para a
divulgação de boas práticas
em matérias relacionadas
com o Gabinete Jurídico e do
Cidadão

a) Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas
globais e setoriais, visando o seu ordenamento racional e a otimização
dos recursos

Prioridades Estratégicas
dos Cuidados de Saúde
Primários

Objetivo: Sistema de informação – arquitetura
e tecnologias

Carta de Missão

Objetivo 4.9.

Programa do XIX Governo
Secção: Melhorar a informação e o conhecimento
Constitucional - Grandes
do Sistema de Saúde
a) Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas opções do Plano de 2014
globais e setoriais, visando o seu ordenamento racional e a otimização
dos recursos
Prioridades Estratégicas
Objetivo: Envolver e responsabilizar os
dos Cuidados de Saúde
cidadãos e as comunidades
Primários
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16.1 Número de
relatórios de
atualização do
inventário de todos
os profissionais de
saúde no ativo, por
idade e local de
trabalho

21.1 Percentagem
de profissionais que
obtiveram formação
na respetiva área
profissional no
período de 20112014

22.1 Número de
auditorias internas
realizadas

Objetivo 4.8.

Programa do XIX Governo
Secção: Melhorar a informação e o conhecimento
Constitucional - Grandes
do Sistema de Saúde
opções do Plano de 2014
OOp23: Implementar o
Projeto da Plataforma Única
dos CSP da ARS Centro

Indicadores

23.1 Percentagem
de ACES + Serviços
Centrais com a
implementação do
Projeto da
Plataforma única dos
CSP

24.1 Número de
FAQ relevantes
para os ACES no
âmbito de matérias
relacionadas com
Gabinete Jurídico e
do Cidadão
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4.4. Quadro de Avaliação e de Responsabilização
Do QUAR constam, essencialmente: a missão da instituição, os objetivos estratégicos plurianuais, os
objetivos operacionais anuais, as metas a alcançar, os indicadores de desempenho e respetivas fontes de
verificação, os meios disponíveis (humanos e financeiros), o grau de realização dos resultados obtidos na
prossecução dos objetivos, a identificação dos desvios e das respetivas causas e a avaliação final do
desempenho do serviço.
O QUAR 2014 resultou de um trabalho conjunto de um processo de tomada de decisão entre o conselho
diretivo e os dirigentes e colaboradores da ARS Centro permitindo a construção de uma ferramenta capaz
de avaliação de desempenho. No gráfico seguinte é possível observar o peso de responsabilização com que
cada unidade orgânica contribui para a concretização da missão da ARS Centro.
Gráfico 3 - Peso de cada unidade orgânica no QUAR 2014 (%)
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Fonte: ARS Centro

No quadro seguinte observa-se uma breve caraterização dos indicadores definidos no QUAR,
nomeadamente, o seu respetivo peso por parâmetro de avaliação e por relevância.
Quadro 12 - Caraterização do QUAR 2014
Parâmetros

N.º de
Objetivos
Operacionais

Indicadores no QUAR

Indicadores Relevantes

N.º

Peso (%)

N.º

Peso (%)

Eficácia

8

9

25,0%

4

33,3%

Eficiência

8

15

41,7%

2

16,7%

Qualidade

8

12

33,3%

6

50,0%

Total

24

36

-

12

-

Fonte: ARS Centro
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Quadro 13 - QUAR da ARS Centro para 2014
ANO: 2014
Ministério da Saúde
NOME DO ORGANISMO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP
MISSÃO DO ORGANISMO: Garantir à população da respetiva área geográfica de intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde, respeitando as regras de equidade, cumprindo
e fazendo cumprir o Plano Nacional de Saúde e as leis e regulamentos em vigor.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DESIGNAÇÃO

OE 1: Melhorar a acessibilidade das populações aos cuidados de saúde
OE 2: Implementar na região os programas do PNS 2012-2016
OE 3: Reforçar o papel dos CSP enquanto pilar dos cuidados de saúde à população
OE 4: Contribuir para a sustentabilidade do SNS na Região Centro
OE 5: Melhorar os níveis de informação de suporte à gestão
OBJETIVOS OPERACIONAIS
EFICÁCIA

Peso: 25%

OOp1: Planear e agilizar a implementação da Rede Nacional Cuidados Continuados e Integrados (RNCCI) (OE 1) (Relevante)
INDICADORES
2008
2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

1.1

3.971

5.242

5.595

5.920

6.120

50

7.400

100%

Número de doentes admitidos nas UCC da RNCCI

OOp2: Manter a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada (OE 1)
INDICADORES
Percentagem de utentes referenciados para consulta (CTH) atendidos em tempo
2.1
adequado
2.2

Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado

n.a.

n.a.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso: 10%
Peso

70%

69%

69%

72%

71%

72%

75%

2%

91%

75%

77%

78%

78%

75%

76%

77%

80%

2%

83%

25%
Peso: 15%
Peso

OOp3: Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas e comportamentos aditivos (OE 1) (Relevante)
INDICADORES
2008
2009
2010
Número de utentes atendidos em ambulatório nos Centros de Resposta Integrada e na
3.1
8.502
5.643
8.131
Unidade de Alcoologia
OOp4: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares (OE 2) (Relevante)
INDICADORES
2008
2009
2010
Percentagem de hipertensos (sem doença cardiovascular nem diabetes), com
4.1
n.a.
n.a.
n.a.
determinação de risco cardiovascular (3 A)
OOp5: Promover a vigilância e controlo da doença diabética (OE 2) (Relevante)
INDICADORES
2008
2009
2010
5.1

Percentagem de pessoas com diabetes com último registo HbA1c <=8%

OOp6: Aumentar a capacidade de resposta do SNS no apoio à cessação tabágica (OE 2)
INDICADORES
Percentagem de ACES e ULS com oferta de pelo menos 5 consultas de apoio intensivo
6.1
à cessação tabágica

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

Peso: 20%
Peso

n.a.

n.a.

n.a.

2011

2012

2013 (E)

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

7.929

7.553

7.303

7.500

150

9.129

100%
Peso: 20%
Peso

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

n.a.

5%

9%

15%

3%

24%

100%
Peso: 15%
Peso

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

n.a.

0

50%

53%

1%

58%

100%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso: 10%
Peso

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

33%

33%

56%

11%

100%

100%
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OOp7: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA (OE 2)
INDICADORES
Percentagem de Centros de Saúde que efetuam teste de diagnóstico rápido para
7.1
deteção da infeção por VIH
OOp8: Aumentar a eficácia do Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral (PNPSO) (OE 2)
INDICADORES
Taxa de utilização do primeiro cheque dentista no projeto Saúde Oral de Crianças e
8.1
Jovens no âmbito PNPSO

Peso: 5%
Peso

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

24%

30%

2%

40%

100%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso: 5%
Peso

n.a.

47,0%

56,0%

57,0%

57,0%

58,6%

60,0%

1,0%

73,3%

100%

EFICIÊNCIA

Peso: 30%

OOp9: Promover a adequação da oferta de cuidados de saúde primários às necessidades da população servida pela ARSC (OE 1)
INDICADORES
2008
2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso

9.1

n.a.

n.a.

83,0%

88,8%

91,0%

2,0%

93,6%

100%

Taxa de utilização de consultas médicas - 3 anos (ARS + ACSS)

n.a.

n.a.

Peso: 5%

OOp10: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e reto (OE 2)
INDICADORES
2008
2009
2010
2011
Percentagem de mulheres em idade elegível (25 - 64) que realizam rastreio do cancro
10.1
57,0%
57,0%
54,0%
57,0%
do colo do útero (ARSC + DGS)
Percentagem de mulheres em idade elegível (45 - 69) que realizam rastreio do cancro
10.2
66,0%
66,0%
67,0%
68,0%
da mama (ARSC + DGS)

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso: 5%
Peso

58,0%

55,0%

57,0%

1,0%

68,8%

50%

68,0%

68,0%

69,0%

0,5%

75,0%

25%

10.3 Taxa de cobertura do rastreio do cancro do cólon e reto na Região Centro

4,2%

5,0%

7,0%

1,0%

10,0%

25%

n.a.

1,6%

1,9%

2,7%

OOp11: Desenvolver uma politica de promoção de alimentação saudável (OE 2)
INDICADORES

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (E)

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso: 10%
Peso

11.1 Taxa de cobertura do projeto "pão.come" na população da Região Centro

31,0%

77,0%

83,0%

84,0%

91,0%

91,0%

93,0%

1,0%

100,0%

70%

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

10%

12%

14%

1%

18%

30%
Peso: 10%
Peso

Taxa de cobertura do projeto "sopa.come" nas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino
11.2
básico da Região Centro
OOp12: Promover o diagnóstico precoce da tuberculose (OE 2)
INDICADORES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

12.1 Taxa de incidência da tuberculose por 100 mil/hab na Região Centro

13,1

13,10

11,10

10,50

10,70

11,20

10,50

0,50

9,00

100%

OOp13: Consolidar a reforma dos CSP (OE 3) (Relevante)
INDICADORES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso: 30%
Peso

13.1 Percentagem de utentes inscritos em USF

16,0%

16,2%

18,0%

20,0%

22,4%

27,0%

30,0%

2,0%

64,0%

50%

n.a.

n.a.

4,8%

8,5%

13,9%

48,8%

51,0%

1,0%

61,0%

50%
Peso: 5%
Peso

13.2 Percentagem de utentes abrangidos por UCC
OOp14: Melhorar o sistema de gestão de transporte de doentes (OE 4)
INDICADORES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

14.1 Índice de utilização de agrupamento de transporte de utentes por transporte efetuado

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1,97

1,93

1,97

0,20

2,20

100%

OOp15: Contribuir, através dos processos de planeamento e de contratualização, para a sustentabilidade económico-financeira dos prestadores de cuidados de saúde da região (OE 4)
INDICADORES
2008
2009
2010
2011
2012
2013
15.1 Faturação de medicamentos prescritos pelos hospitais EPE na região

38.236.357,41 €

Meta 2014

38.759.404,61 € 39.114.012,84 € 37.433.911,52 € 36.263.523,88 € 35.673.682,54 € 35.000.000,00 €

Valor crítico

Peso: 10%
Peso

500.000,00 €

34.246.735,24 €

20%

Tolerância

15.2 Custo médio de medicamentos faturados (PVP) por utilizador (CSP) (ARSC + ACSS)

n.d.

244,79 €

247,76 €

206,47 €

186,86 €

174,56 €

172,00 €

1,72 €

164,11 €

30%

15.3 Custo médio de MCDT faturados por utilizador SNS (CSP) (ARSC + ACSS)

n.d.

62,33 €

61,54 €

55,49 €

47,26 €

48,00 €

47,50 €

0,96 €

45,84 €

20%

Percentagem de consumo de embalagens de medicamentos genéricos no total de
15.4
embalagens consumidas (CSP) (ARSC + ACSS)

n.d.
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26%

31%

34%

38%

40%

1%

43%

30%
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OOp16: Elaborar e manter atualizado o inventário de todos os profissionais no ativo, idade e local de trabalho (OE 5) (Relevante)
INDICADORES
2008
2009
16.1

Número de relatórios de atualização do inventário de todos os profissionais de saúde
no ativo, idade e local de trabalho

n.a.

n.a.

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso: 25%
Peso

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2

1

4

100%

QUALIDADE

Peso: 45%

OOp17: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação (OE 2) (Relevante)

Peso: 15%

INDICADORES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso

17.1 Taxa de cobertura vacinal da Pentavalente (DTPa Hib VIP 3) aos 2 anos (ARSC + DGS)

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

n.a.

98,7%

98,0%

0,5%

99,0%

34%

97,0%

97,0%

97,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

0,5%

99,0%

33%

86,0%

86,0%

86,0%

90,0%

91,0%

90,0%

91,0%

0,5%

94,0%

33%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

0

0

1

0

1

2

2

1

4

17.2 Taxa de cobertura vacinal VASPR II aos 7 anos de idade (ARSC + DGS)
Taxa de cobertura vacinal na coorte feminina de 13 anos de idade que iniciou
17.3
vacinação anti-HPV
OOp18: Implementar Unidades de Saúde Mental na Comunidade (OE 2) (Relevante)
INDICADORES

Peso: 10%

18.1 Número de novas unidades de saúde mental comunitária na ARSC

OOp19: Promover a melhoria da qualidade e do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde (OE 4) (Relevante)
INDICADORES
19.1 Percentagem de crianças com 1 ano com acompanhamento adequado
19.2 Percentagem de partos vaginais realizados com analgesia epidural

2008

2009

Peso
100%
Peso: 10%

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso
30%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

35%

37%

1%

49%

60,7%

64,50%

65,00%

70,20%

75,7%

75,4%

75,8%

0,3%

79,0%

OOp20: Garantir a qualidade do parque das instalações e equipamentos da ARSC (OE 4) (Relevante)

70%
Peso: 15%

INDICADORES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso

Taxa de atualização do estado de conservação dos edifícios, com idade superior a 20
20.1
anos, ocupados pela ARSC

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

58%

80%

5%

90%

60%

20.2 Taxa de execução do QREN - Projetos de Sever do Vouga e Ponte de Vagos

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

45%

20%

75%

OOp21: Assegurar a formação a todos os profissionais, na respetiva área profissional (OE 5)
INDICADORES
Percentagem de profissionais que obtiveram formação na respetiva área profissional
21.1
no período de 2011-2014
OOp22: Assegurar o Plano de Auditorias programadas de controlo interno (OE 5) (Relevante)

40%
Peso: 5%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

n.a.

n.a.

n.a.

26%

33%

44%

60%

10%

100%

Peso
100%
Peso: 20%

INDICADORES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso

22.1 Número de auditorias internas realizadas

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

6

2

9

100%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso

n.a.

n.a.

n.a.

50%

17%

100%

100%

OOp23: Implementar o Projeto da Plataforma Única dos CSP da ARSC (OE 5)
INDICADORES

Peso: 5%

Percentagem de ACES + Serviços Centrais com a implementação do Projeto da
23.1
n.a.
n.a.
n.a.
Plataforma única dos CSP
OOp24: Contribuir para a divulgação de boas práticas em matérias relacionadas com o Gabinete Jurídico e do Cidadão (OE 5) (Relevante)

Peso: 20%

INDICADORES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Meta 2014

Tolerância

Valor crítico

Peso

Número de FAQ relevantes para os ACES no âmbito de matérias relacionadas com
24.1
Gabinete Jurídico e do Cidadão

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5

1

7

100%
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NOTA EXPLICATIVA
OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
A preencher nas fases de monitorização e avaliação anual final.

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
PLANEADO %
EFICÁCIA
OOp1: Planear e agilizar a implementação da Rede Nacional Cuidados Continuados e Integrados (RNCCI) (OE 1) (Relevante)

20

OOp2: Manter a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada (OE 1 )

10

OOp3: Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos (OE 1) (Relevante)

15

OOp4: Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares (OE 2) (Relevante)

20

OOp5: Promover a vigilância e controlo da doença diabética (OE 2) (Relevante)

15

OOp6: Aumentar a capacidade de resposta do SNS no apoio à cessação tabágica (OE 2)

10

OOp7: Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA (OE 2)

5

OOp8: Aumentar a eficácia do Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral (PNPSO) (OE 2)
EFICIÊNCIA

5
30,0

OOp9: Promover a adequação da oferta de cuidados de saúde primários às necessidades da população servida pela ARSC, IP (OE 1)

5

OOp10: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e reto (OE 2)

5

OOp11: Desenvolver uma politica de promoção de alimentação saudável (OE 2)

10

OOp12: Promover o diagnóstico precoce da tuberculose (OE 2)

10

OOp13: Consolidar a reforma dos CSP (OE 3) (Relevante)

30

OOp14: Melhorar o sistema de gestão de transporte de doentes (OE 4)

5

OOp15: Contribuir, através dos processos de planeamento e de contratualização, para a sustentabilidade económico-financeira dos prestadores de cuidados de saúde da região (OE 4)

10

OOp16: Elaborar e manter atualizado o inventário de todos os profissionais no ativo, por especialidade, idade e local de trabalho (OE 5) (Relevante)
QUALIDADE

25
45,0

OOp17: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação (OE 2) (Relevante)

15

OOp18: Implementar Unidades de Saúde Mental na Comunidade (OE 2) (Relevante)

10

OOp19: Promover a melhoria da qualidade e do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde (OE 4) (Relevante)

10

OOp20: Garantir a qualidade do parque das instalações e equipamentos da ARSC,IP (OE 4) (Relevante)

15

OOp21: Assegurar a formação aos profissionais de saúde, na respetiva área profissional (OE 5)

5

OOp22: Assegurar o Plano de Auditorias programadas de controlo interno (OE 5) (Relevante)

20

OOp23: Implementar o Projeto da Plataforma Única dos CSP da ARSC, IP (OE 5)

5

OOp24: Contribuir para a divulgação de boas práticas em matérias relacionadas com o Gabinete Jurídico e do Cidadão (OE 5) (Relevante)

20

Taxa de Realização Global
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RECURSOS HUMANOS - 2014
EFETIVOS (E)
31-12-2014

DESIGNAÇÃO

EFETIVOS (Real)
31-12-2014

PONTUAÇÃO

a preencher na avaliacao final

RH
PLANEADOS

Dirigentes - Direção Superior

3

20

60

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa

10

16

160

T écnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)

213

12

2.556

Coordenadores T écnicos (inclui Chefes de Secção)

22

9

198

T écnicos de Informática

7

8

56

Assistentes T écnicos

984

8

7.872

Assistentes Operacionais

544

5

2.720

Médicos (inclui médicos em formação pré-carreira)

1.214

12

14.568

Enfermeiros

1.248

12

14.976

T écnicos Superiores de Saúde

74

12

888

Pessoal T écnico de Diagnóstico e T erapêutica

152

12

1.824

Outros, especifique:

Total
EFETIVOS NO ORGANISMO
Nº de efetivos a exercer funções

4.471

31-12-2008

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014 (E)

7.096

5.282

4.599

4.402

4.343

4.498

4.471

44.054
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RECURSOS FINANCEIROS - 2014 (Euros)
DESIGNAÇÃO

ORÇAMENTO
INICIAL

Orçamento de Funcionamento (OF)

548.336.924,00 €

Despesas com Pessoal

142.018.567,00 €

Aquisições de Bens e Serviços Correntes

396.618.532,00 €

Outras Despesas Correntes e de Capital

9.699.825,00 €

PIDDAC

1.919.339,00 €

Outros Valores
Total (OF + PIDDAC + Outros Valores)
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550.256.263,00 €

ORÇAMENTO
CORRIGIDO
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INDICADORES

FONTES DE VERIFICAÇÃO

RESPONSÁVEL

1.1 Número de doentes admitidos nas UCC da RNCCI

Gestcare

DPC - AFCC

2.1 Percentagem de utentes referenciados para consulta (CT H) atendidos em tempo adequado

CT H

DPC

2.2 Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado

URGIC

DPC

3.1 Número de utentes atendidos em ambulatório nos Centros de Respostas Integradas e na Unidade de Alcoologia

SIM

DICAD

4.1 Percentagem de hipertensos (sem doença cardiovascular nem diabetes), com determinação de risco cardiovascular (3 A)

SIARS

DSP

5.1 Percentagem de pessoas com diabetes com último registo HbA1c <=8%

SIARS

DSP

6.1 Percentagem de ACES e ULS com oferta de pelo menos 5 consultas de apoio intensivo à cessação tabágica

Matriz de dados - Programa Controlo do T abagismo

DSP

7.1 Percentagem de Centros de Saúde que efetuam teste de diagnóstico rápido para deteção da infeção por VIH

Matriz de dados - Programa VIH / SIDA

DSP

8.1 T axa de utilização do primeiro cheque dentista no projeto Saúde Oral de Crianças e Jovens no âmbito PNPSO

SISO

DSP

9.1 T axa de utilização de consultas médicas - 3 anos (ARS + ACSS)

SIARS

DPC - AFCSP

10.1 Percentagem de mulheres em idade elegível (25 - 64) que realizam rastreio do cancro do colo do útero (ARSC + DGS)

SiiMA

DSP

10.2 Percentagem de mulheres em idade elegível (45 - 69) que realizam rastreio do cancro da mama (ARSC + DGS)

SIRCM

DSP

10.3 T axa de cobertura do rastreio do cancro do cólon e reto na Região Centro

SiiMA

DSP

11.1 T axa de cobertura do projeto "pão.come" na população da Região Centro

Matriz de Dados - Projeto "pão.come"

DSP

11.2 T axa de cobertura do projeto "sopa.come" nas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico da Região Centro

Matriz de Dados - Projeto "sopa.come"

DSP

12.1 T axa de incidência da tuberculose por 100 mil/hab na Região Centro

SVIG - T B

DSP

13.1 Percentagem de utentes inscritos em USF

SIARS

DPC - AFCSP

13.2 Percentagem de utentes abrangidos por UCC

Matriz de Dados - INE

ERA

14.1 Índice de utilização de agrupamento de transporte de utentes por transporte efetuado

SGT D

DGAG

15.1 Faturação de medicamentos prescritos pelos hospitais EPE na região

SIARS

DPC - AFCC

15.2 Custo médio de medicamentos faturados (PVP) por utilizador (CSP) (ARSC + ACSS)

SIARS

DPC - AFCC

15.3 Custo médio de MCDT faturados por utilizador SNS (CSP) (ARSC + ACSS)

SIARS

DPC - AFCC

15.4 Percentagem de consumo de embalagens de medicamentos genéricos no total de embalagens consumidas (CSP) (ARSC + ACSS)

SIARS

DPC - AFCC

16.1 Número de relatórios de atualização do inventário de todos os profissionais de saúde no ativo, por especialidade, idade e local de trabalho

Relatórios

DRH

17.1 T axa de cobertura vacinal da Pentavalente (DT Pa Hib VIP 3) aos 2 anos (ARSC + DGS)

SINUS / VACINAÇÃO

DSP

17.2 T axa de cobertura vacinal VASPR II aos 7 anos de idade (ARSC + DGS)

SINUS / VACINAÇÃO

DSP

17.3 T axa de cobertura vacinal na coorte feminina de 13 anos de idade que iniciou vacinação anti-HPV

SINUS / VACINAÇÃO

DSP

18.1 Número de novas unidades de saúde mental comunitária na ARSC

PROT OCOLOS CELEBRADOS

CD

19.1 Percentagem de crianças com 1 ano com acompanhamento adequado

SIARS

DPC - AFCSP

19.2 Percentagem de partos vaginais realizados com analgesia epidural

BD GDH

DPC - UFCH

20.1 T axa de atualização do estado de conservação dos edifícios, com idade superior a 20 anos, ocupados pela ARSC

Matriz de dados - DIE

DIE

20.2 T axa de execução do QREN - Projetos de Sever do Vouga e Ponte de Vagos

Matriz de Dados - QREN

DPC - UEP

21.1 Percentagem de profissionais de saúde que obtiveram formação na respetiva área profissional no período de 2011-2014

Folhas de Presença

DRH

22.1 Número de auditorias internas realizadas

Matriz de dados - auditorias

GACI

23.1 Percentagem de ACES + Serviços Centrais com a implementação do Projeto da Plataforma única dos CSP

Matriz de dados - SAMA

GSIC

24.1 Número de FAQ relevantes para os ACES no âmbito de matérias relacionadas com Gabinete Jurídico e do Cidadão

Matriz de dados - FAQ

GJC
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4.6. Mecanismo de Acompanhamento e Monitorização
O processo de monitorização é uma das fases do ciclo de gestão e tem como principal objetivo comparar os
resultados obtidos com as metas intercalares definidas no planeamento.
Esta análise permite encontrar desvios face ao inicialmente planeado e identificar as suas causas. Possibilita
ainda definir atempadamente medidas corretivas, e até preventivas, e ajustar metas. As avaliações intercalares
aumentam a responsabilização e fomentam uma gestão mais eficaz, pelo que são imprescindíveis.
A ARS Centro identificou dois elementos a monitorizar:
 QUAR
 Objetivos das unidades orgânicas
A monitorização dos objetivos do QUAR e dos objetivos definidos por cada unidade orgânica, definidos no
Plano de Atividades, terá uma periodicidade semestral.
O processo de monitorização dos objetivos será coordenado pela UEP segundo as seguintes fases:

1. Recolher toda a informação referente ao estado e progresso dos objetivos
operacionais definidos no QUAR e pelas unidades orgânicas.

2. Apresentar os resultados numa reunião em que participarão os elementos do
Conselho Diretivo, diretores de departamento e coordenadores de unidade/divisão
onde serão analisados os desvios, identificando a sua dimensão, e sinalizadas as
medidas corretivas a adotar.
3. Refletir sobre os constrangimentos internos e conjunturais que possam ter
influenciado os resultados e, no caso de ser necessário, fazer alterações ao
inicialmente planeado.

4. Elaborar o relatório final, para posterior divulgação interna e externa (DGS).

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
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4.7. Objetivos Operacionais por Departamento / Unidade Orgânica
4.7.1. Departamento de Gestão e Administração Geral
I. Breve Descrição
O DGAG desempenha um conjunto diversificado de tarefas gestão, organização e controlo, nas áreas
financeira, patrimonial, contratação pública, aprovisionamento e arquivo.
II. Áreas Funcionais


Gestão financeira



Gestão de transporte de doentes



Orçamento e conta



Tesouraria



Acordos, convenções e reembolsos



Arquivo



Fundos de investimento

O DGAG integra ainda a UALP.
III. Objetivos Operacionais
45

1. Maximizar a utilização dos agrupamentos de transporte não urgente de doentes (TNUD);
2. Melhorar a eficiência operacional da execução orçamental da ARS Centro;
3. Melhorar o sistema de gestão de transporte de doentes;
4. Garantir a qualidade do parque das instalações e equipamentos da ARS Centro.
IV. Indicadores de Avaliação
OE

Tipo

Meta
2014

Quar

Resultado

10%

x

Nível de execução orçamental da receita

Resultado

95%

x

Nível de execução orçamental da despesa

Resultado

95%

x

Resultado

1,97%

√

Estrutura

45%

√

Objetivos Operacionais e Indicadores - DGAG

OE 4 OOp 1 - Maximizar a utilização dos agrupamentos TNUD
Redução percentual do custo de TNUD face a 2013
OE 4 OOp 2 - Melhorar a eficiência operacional da execução orçamental da ARS Centro

OE 4 OOp 3 - Melhorar o sistema de gestão de transporte de doentes
Índice de utilização de agrupamento de transporte de utentes por transporte efetuado
OE4 OOp 4 - Garantir a qualidade do parque das instalações e equipamentos da ARS Centro
Taxa de Execução do QREN - Projetos de Sever do Vouga e Ponte de Vagos

Nota:



O indicador “ Taxa de Execução do QREN” é partilhado entre o DGAG, o DIE e o DPC.
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V. Recursos Humanos
Categoria / Carreira - DGAG

N.º de efetivos a 31/12/2013

N.º de efetivos planeados 2014

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª)

2

2

Técnicos Superiores

17

16

Técnicos de Informática

1

1

C oordenadores Técnicos

3

3

Assistentes Técnicos

35

35

Assistentes Operacionais

15

15

T otal

73

72

Nota:


A esta equipa de efetivos acrescem 29 colaboradores (1 técnico superior em regime de avença, 1
técnico superior em estágio profissional ao abrigo do Programa de Estágios Profissionais na
Administração Pública, 7 assistentes técnicos com contrato de emprego e inserção e 20 assistentes
operacionais dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde-SPMS), perfazendo um total de 102
colaboradores.

4.7.2. Departamento de Instalações e Equipamentos
I. Breve Descrição
Ao DIE compete, especialmente, o planeamento, projeto e acompanhamento das intervenções a efetuar, nas
instalações e equipamentos das unidades de saúde respetivas, no âmbito territorial de jurisdição da ARS
Centro.
II. Objetivos Operacionais
1. Garantir a qualidade do parque das instalações e equipamentos da ARS Centro;
2. Promover a otimização energética e a qualidade ambiental dos edifícios ocupados pela ARS Centro;
3. Garantir a implementação de medidas de segurança de pessoas, instalações e equipamentos nos edifícios
ocupados pela ARS Centro;
4. Participar nos processos de licenciamento das unidades privadas de saúde assegurando as vistorias
previstas na legislação aplicável, bem como a verificação da sua conformidade com as recomendações das
entidades competentes;
5. Prestar apoio técnico, no âmbito das instalações e equipamentos, aos hospitais do setor empresarial do
Estado e/ou integrar as comissões de acompanhamento, de abertura e de avaliação de propostas destinadas
ao financiamento, conceção, construção e exploração de novos hospitais.
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.
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III. Indicadores de Avaliação
Meta
2014

Quar

Percentagem de projetos de conservação/beneficiação ou de novos edifícios da ARS Centro cuja
Realização
elaboração tem início no período máximo de 30 dias após tomada de conhecimento da decisão superior

100%

×

Taxa de atualização do estado de conservação dos edifícios, com idade superior a 20 anos, ocupados
pela ARS Centro

Realização

80%

√

Estrutura

45%

√

24%

×

20%

×

OE

Objetivos Operacionais e Indicadores - DIE

Tipo

OE 4 OOp 1 - Garantir a qualidade do parque das instalações e equipamentos da ARS Centro

Taxa de Execução do QREN - Projetos de Sever do Vouga e Ponte de Vagos
OE 4

OOp 2 - Promover a otimização energética e a qualidade ambiental dos edifícios ocupados
pela ARS Centro
Percentagem de edifícios objeto de proposta para revisão contratual que vise a redução dos encargos
resultantes da potência contratada aos fornecedores de energia elétrica no total de edifícios ocupados Realização
pela ARS Centro

OE 4

OOp 3 - Garantir a implementação de medidas de segurança de pessoas, instalações e
equipamentos nos edifícios ocupados pela ARS Centro
Percentagem de edifícios ocupados pela ARS Centro objeto de levantamento das necessidades de
medidas de autoproteção contra o risco de intrusão e contra o risco de incêndio nos edifícios ocupados Realização
pela ARS Centro

OOp 4 - Participar nos processos de licenciamento das unidades privadas de saúde
OE 4 assegurando as vistorias previstas na legislação aplicável, bem como a verificação da sua
conformidade com as recomendações das entidades competentes

47

Percentagem de processos de licenciamento solicitados à ARS Centro iniciados no prazo máximo de 15
Realização
dias após respetiva solicitação ao DIE

100%

×

100%

x

OOp 5 - Prestar apoio técnico, no âmbito das instalações e equipamentos, aos hospitais do
setor empresarial do Estado e/ou integrar as comissões de acompanhamento, de abertura e
OE 4
de avaliação de propostas destinadas ao financiamento, conceção, construção e exploração
de novos hospitais
Percentagem de projetos de conservação/beneficiação ou de novos edifícios de hospitais do setor
empresarial do Estado cuja elaboração tem início no período máximo de 30 dias após tomada de Resultado
conhecimento da decisão superior

Nota:



O indicador “ Taxa de Execução do QREN” é partilhado entre o DGAG, o DIE e o DPC.

IV. Recursos Humanos
Categoria / Carreira - DIE

N.º de efetivos a 31/12/2013

N.º de efetivos planeados 2014

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª)

1

1

Técnicos Superiores

10

10

Assistentes Técnicos

2

2

Assistentes Operacionais

1

1

T otal

14

14
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4.7.3. Departamento de Planeamento e Contratualização
I. Breve Descrição
O DPC assume as atribuições da ARS Centro em matéria de contratualização de prestações de saúde nas
diferentes tipologias e prestadores públicos, sociais e privados, bem como nas áreas de planeamento de
gestão e investimentos.
II. Áreas Funcionais


Cuidados primários



Cuidados continuados



Cuidados hospitalares



Prestações específicas

O DPC integra ainda a UEP.
III. Objetivos Operacionais
1. Manter a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada;
2. Promover a adequação da oferta de CSP às necessidades da população servida pela ARS Centro;
3. Promover a melhoria da qualidade e do desempenho assistencial dos prestadores de cuidados de saúde;
4. Contribuir, através dos processos de planeamento e de contratualização, para a sustentabilidade 5.
económico-financeira dos prestadores de cuidados de saúde da região;
5. Participar e contribuir para a reforma dos CSP;
6. Planear e agilizar a implementação da RNCCI;
7. Garantir a qualidade do parque de instalações e equipamentos da ARS Centro.
IV. Indicadores de Avaliação
OE

Tipo

Meta
2014

Quar

Percentagem de utentes referenciados para consulta (CTH) atendidos em tempo adequado

Eficiência

75%

√

Diminuição do tempo médio de espera para cirurgia da região (meses)

Eficiência

5,5

×

Diminuição do tempo médio de espera para cirurgia da região, nos doentes neoplásicos (meses)

Eficiência

2

×

Percentagem de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado

Eficiência

80%

√

Percentagem de utentes, referenciados como muito prioritários, com consulta realizada dentro do
TMRG (≤30 dias)

Eficiência

70%

×

Eficiência

91%

√

Objetivos Operacionais e Indicadores - DPC

OE 1 OOp 1 - Manter a capacidade de oferta em resposta hospitalar programada

OE 1

OOp 2 - Promover a adequação da oferta de CS P às necessidades da população servida
pela ARS Centro
Taxa de utilização de consultas médicas - 3 anos
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(continuação)
OE

Tipo

Meta
2014

Quar

Demora média do internamento nos hospitalar EPE na região (dias)

Realização

7,6

×

Taxa de reinternamento em 30 dias

Realização

8,2%

×

Percentagem de crianças com 1 ano com acompanhamento adequado

Realização

37%

√

Percentagem de partos vaginais realizados com analgesia epidural

Realização

75,8%

√

Percentagem de visitas às UCCI (RNCCI)

Realização

40%

×

Percentagem de áreas de prestação com fichas técnicas validadas dos contratos de convenções
vigentes

Realização

50%

×

Custo médio de medicamentos prescritos (PVP) por utilizador (CSP)

Eficiência

206,52 €

×

Custo médio de medicamentos faturados (PVP) por utilizador (CSP)

Eficiência

172,00 €

√

Faturação de medicamentos prescritos pelos hospitais EPE na região

Resultado

35 M €

√

Custo médio de MCDT faturados por utilizador SNS (CSP)

Eficiência

47,50 €

√

Realização

3%

×

Eficiência

40%

√

Realização

1

×

Resultado

30%

√

Resultado

7.404

×

Eficácia

92%

×

Fazer pelo menos uma reunião por Distrito com as ECL e EGA

Resultado

6

×

Número de doentes admitidos nas UCC da RNCCI

Resultado

6.120

√

Número de camas disponíveis na RNCCI

Estrutura

2.028

×

Número de ECCI em funcionamento

Resultado

42

×

Número de lugares disponíveis nas ECCI

Estrutura

971

×

Estrutura

45%

√

Objetivos Operacionais e Indicadores - DPC

OE 4

OE 4

OOp 3 - Promover a melhoria da qualidade e do desempenho assistencial dos prestadores
de cuidados de saúde

OOp 4 - Contribuir, através dos processos de planeamento e de contratualização, para a
sustentabilidade económico-financeira dos prestadores de cuidados de saúde da região

Peso dos custos com MCDT no setor público, face ao custos de MCDT no setor público e privado
Percentagem de consumo de embalagens de medicamentos genéricos no total de embalagens
consumidas (CSP)
Número de hospitais devolvidos às Misericórdias
OE 3 OOp 5 - Consolidar a reforma dos CS P
Percentagem de utentes inscritos em USF
OE 1 OOp 6 - Planear e agilizar a implementação da RNCCI
Aumentar o número de doentes referenciados para a RNCCI
Taxa média de ocupação de camas nas unidades de internamento (cuidados continuados)

OE 4 OOp 7 - Garantir a qualidade do parque das instalações e equipamentos da ARS Centro
Taxa de execução do QREN (Projetos de Sever do Vouga + Ponte de Vagos)

Notas:



O indicador “Taxa de Execução do QREN” é partilhado entre o DGAG, o DIE e o DPC;



O indicador “Percentagem de utentes inscritos em USF” é partilhado entre o DPC e a ERA;



Para o cálculo dos indicadores relativos aos CSP consideram-se os ACES e ULS.
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V. Recursos Humanos
Categoria / Carreira - DPC

N.º de efetivos a 31/12/2013

N.º de efetivos planeados 2014

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª)

2

2

M édicos

1

1

Técnicos Superiores

10

11

Especialista de Informática

3

3

Assistentes Técnicos

8

8

Assistentes Operacionais

1

1

T otal

25

26

4.7.4. Departamento de Recursos Humanos
I. Breve Descrição
Cabe ao DRH assegurar o planeamento, a gestão e a administração dos recursos humanos no âmbito
territorial de jurisdição da ARS Centro.
II. Áreas Funcionais


Planeamento e gestão de recursos humanos



Formação



Gestão administrativa

III. Objetivos Operacionais
1. Elaborar e manter atualizado o inventário de todos os profissionais no ativo, por especialidade, idade e local
de trabalho;
2. Atualizar o painel de indicadores relativos à entrada e saída de pessoal na ARS Centro;
3. Assegurar a formação aos profissionais, na respetiva área profissional;
4. Melhorar a comunicação e informação entre o DRH e os ACES.
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IV. Indicadores de Avaliação
OE

Objetivos Operacionais e Indicadores - DRH

OE 5

OOp 1 - Elaborar e manter atualizado o inventário de todos os profissionais no ativo, por
idade e local de trabalho
Número de relatórios de atualização do inventário de todos os profissionais de saúde no ativo, por
idade e local de trabalho

OE 5

Tipo

Meta
2014

Quar

Eficiência

2

√

Realização

12

×

60%

√

8

×

OOp 2 - Atualizar o painel de indicadores relativos à entrada e saída de pessoal na
ARS Centro
Número de relatórios elaborados

OE 5 OOp 3 - Assegurar a formação a todos os profissionais, na respetiva área profissional
Percentagem de profissionais que obtiveram formação na respetiva área profissional, no período de
Realização
2011-2014
OE 5 OOp 4 - Melhorar a comunicação e informação entre o DRH e os ACES
Número de reuniões realizadas com os ACES

Realização

V. Recursos Humanos
Categoria / Carreira - DRH

N.º de efetivos a 31/12/2013

N.º de efetivos planeados 2014

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª)

1

1

Técnicos Superiores

9

9

Especialista de Informática

1

0

C oordenadores Técnicos

3

3

Assistentes Técnicos

18

16

Assistentes Operacionais

2

1

T otal

34

30

4.7.5. Departamento de Saúde Pública
I. Breve Descrição
O DSP, serviço operativo de saúde pública de âmbito regional, tem como missão dotar o Conselho Diretivo da
ARS Centro da evidência em saúde pública e em planeamento em saúde necessária à tomada de decisão.
Relativamente às atribuições do DSP, conforme os estatutos da ARS Centro (portaria n.º 164/2012 de 22 de
maio), destacam-se a caraterização e monitorização do estado de saúde da população, a identificação de
necessidades em saúde, a avaliação do impacte da prestação de cuidados de saúde e a participação na
elaboração da proposta do Plano Regional de Saúde.
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Acresce assegurar o funcionamento da rede de Laboratórios de Saúde Pública da ARS Centro (Aveiro,
Coimbra e Leiria) e participar no licenciamento das unidades privadas de saúde.
Nos termos da legislação em vigor, o diretor do DSP exerce, por inerência, o cargo de delegado de saúde
regional sendo coadjuvado, nessas funções, por um delegado de saúde regional adjunto.
II. Áreas Funcionais


Promoção e proteção da saúde



Autoridade de saúde



Saúde ambiental

O DSP integra a UIPS.
III. Objetivos Operacionais
1. Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares;
2. Promover a vigilância e controlo da doença diabética;
3. Aumentar a capacidade de resposta do SNS no apoio à cessação tabágica;
4. Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/SIDA;
5. Aumentar a eficácia do Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral;
6. Reforçar a implementação de Programas de Rastreio Oncológicos organizados de elevada qualidade para
os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e reto;
7. Desenvolver uma política de promoção de alimentação saudável;
8. Promover o diagnóstico precoce da tuberculose;
9. Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação;
10. Assegurar a implementação dos serviços de segurança e saúde no trabalho;
11. Implementar o Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) e do Ecoeficiência na Administração Pública
(EcoAP).

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

52

Plano de
Atividades

2014

IV. Indicadores de Avaliação
Tipo

Meta
2014

Quar

Resultado

15%

√

Resultado

53%

√

Percentagem de ACES e ULS com oferta de pelo menos 5 consultas de apoio intensivo à cessação
Realização
tabágica

56%

√

Realização

30%

√

Resultado

60,0%

√

Percentagem de mulheres em idade elegível (25-64 anos) que realizam rastreio do cancro do colo
do útero

Resultado

57,0%

√

Percentagem de mulheres em idade elegível (45-69 anos) que realizam rastreio do cancro da
mama

Resultado

69,0%

√

Taxa de cobertura do rastreio do cancro do cólon e reto na Região Centro

Resultado

7,0%

√

Taxa de cobertura do Projeto "pão.come" nos concelhos da Região Centro

Resultado

93%

√

Taxa de cobertura do Projeto "sopa.come" das escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico da
Região Centro

Resultado

14%

√

Impacte

10,5

√

Taxa de cobertura vacinal da Pentavalente (DTPa Hib VIP3) aos 2 anos

Resultado

98%

√

Taxa de cobertura vacinal VASPR II aos 7 anos de idade

Resultado

98,0%

√

Taxa de cobertura vacinal na coorte feminina de 13 anos de idade que iniciou vacinação anti-HPV

Resultado

91,0%

√

OE

Objetivos Operacionais e Indicadores - DS P

OE 2

OOp 1 - Promover a vigilância e controlo das doenças cardiovasculares na população da
região
Percentagem de hipertensos (sem doença cardiovascular nem diabetes), com determinação de
risco cardiovascular (3 A)

OE 2 OOp 2 - Promover a vigilância e controlo da doença diabética
Percentagem de pessoas com diabetes com último registo de HgbA1c ≤ 8,0%
OE 2 OOp 3 - Aumentar a capacidade de resposta do S NS no apoio à cessação tabágica

OE 2 OOp 4 - Promover o diagnóstico precoce da infeção por VIH/S IDA
Percentagem de Centros Saúde que efetuam teste de diagnóstico rápido para deteção da infeção
por VIH
OE 2 OOp 5 - Aumentar a eficácia do Programa Nacional para a Promoção da S aúde Oral
Taxa de utilização do primeiro cheque dentista no Projeto Saúde Oral de Crianças e Jovens
OE 2

OOp 6 - Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados
para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e reto

OE 2 OOp 7 - Desenvolver uma politica de promoção de alimentação saudável

OE 2 OOp 8 - Promover o diagnóstico precoce da tuberculose
Taxa de incidência da tuberculose por 100 mil/hab na Região Centro
OE 2 OOp 9 - Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação

Nota:



Para além dos 9 OOp e 14 indicadores que aqui se apresentam acrescem outros em sede de Plano de
Atividades. A sua consulta é possível em cada um dos programas de intervenção em saúde que se apresentam
no capítulo 6.
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V. Recursos Humanos
Categoria / Carreira - DSP

N.º de efetivos a 31/12/2013

N.º de efetivos planeados 2014

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª)

2

2

M édicos

2

2

Enfermeiros

2

2

Técnicos Superiores de Saúde

4

4

12

12

Técnicos Superiores

2

3

Especialista de Informática

2

2

Assistentes Técnicos

10

10

Assistentes Operacionais

2

2

T otal

38

39

Técnicos Superiores de Diagnóstico e
Terapéutica

4.7.6. Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
I. Breve Descrição
A DICAD da ARS Centro resulta do processo de extinção do IDT e respetiva integração da componente
operacional nas ARS, portaria n.º 214/2013 de 27 de junho, alargando a intervenção em toxicodependências
para o campo das adições/comportamentos aditivos.
A prevenção destes comportamentos é fundamental para impedir ou atrasar o consumo de substâncias,
manter estilos de vida saudáveis na população, fomentar fatores de proteção e recursos com que o individuo
conta, e neutralizar fatores de risco. Para tal, o nível de atuação passa por três contextos preventivos:
universal, seletivo e indicado.
II. Áreas Funcionais


Unidades de intervenção local



Centros de respostas integradas



Unidades de alcoologia



Unidades de desabituação



Comunidade terapêutica
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III. Objetivos Operacionais
1. Elaborar o Plano Regional 2014/2016 com vista à redução de Comportamentos Aditivos e das
Dependências (CAD);
2. Elaborar o diagnóstico regional para intervenção em CAD;
3. Colaborar no planeamento, implementação, monitorização/avaliação das intervenções em contextos:
comunitário, familiar, escolar, recreativo, laboral, rodoviário, prisional e desportivo;
4. Colaborar com a Equipa de Saúde Escolar do DSP na criação/adaptação, formação, implementação e
avaliação de programas de prevenção em contexto escolar;
5. Planear e agilizar a implementação da rede regional de referenciação para os CAD;
6. Garantir respostas no âmbito da prevenção seletiva e indicada para os CAD;
7. Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas e comportamentos
aditivos;
8. Realizar rastreios de doenças infeciosas (VIH, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis);
9. Desenvolver estratégias de intervenção visando ressocialização/reabilitação e inserção em redes de
suporte;
10. Monitorizar o cumprimento dos requisitos das unidades de prestação de cuidados de saúde nos sectores
social e privado na área das adições;
11. Melhorar e atualizar conhecimentos dos profissionais no âmbito dos CAD.
IV. Indicadores de Avaliação
Tipo

Meta
2014

Quar

Realização

11

×

Realização

11

×

Apresentação de matriz técnico-normativa para as intervenções (meses)

Realização

6

×

Número de intervenções implementadas

Realização

60

×

Número de pessoas abrangidas

Realização

4.000

×

Mês de apresentação de proposta de criação de equipa mista, formada por profissionais da Saúde Escolar e da DICAD Realização

3

×

Instrução do processo de certificação de formadores e de acreditação da formação (meses)

Realização

9

×

Mês de apresentação de proposta de Programa de Prevenção na fase pré escolar

Realização

7

×

OE

Objetivos Operacionais e Indicadores - DICAD

OE 1 OOp 1 - Elaborar o Plano Regional com vista à redução de CAD 2014/2016
Mês de apresentação do documento
OE 5 OOp 2 - Elaborar o diagnóstico regional para intervenção em CAD
Mês de apresentação do diagnóstico regional
OE 1

OE 5

OOp 3 - Colaborar no planeamento, implementação, monitorização/avaliação das intervenções em contextos:
comunitário, familiar, escolar, recreativo, laboral, rodoviário, prisional e desportivo

OOp 4 - Colaborar com a Equipa de S aúde Escolar (DS P) na criação/adaptação, formação, implementação e
avaliação de programas de prevenção em contexto escolar
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(continuação)
Tipo

Meta
2014

Quar

Realização

6

×

Número de utentes em prevenção seletiva e indicada

Realização

400

×

Número de atendimentos em prevenção seletiva e indicada

Realização

2.500

×

Número de utentes atendidos em ambulatório nos Centros de Respostas Integradas e na Unidade de Alcoologia

Realização

7.500

√

Taxa de ocupação das unidades de Internamento

Resultado

80%

×

Taxa de utentes ativos rastreados para VIH com método ADR (Aconselhamento, Deteção com teste rápido e
Referenciação)

Realização

40%

×

Taxa de utentes ativos rastreados para HepB, HepC e Sífilis

Realização

30%

×

Número de utentes com Plano Individual Inserção contratualizado

Realização

1.500

×

Número de entidades da região inscritas na Bolsa de Empregadores

Realização

100

×

OE

Objetivos Operacionais e Indicadores - DICAD

OE 1 OOp 5 - Planear e agilizar a implementação da Rede Regional de Referenciação para os CAD
Número de reuniões com serviços participantes
OE 1 OOp 6 - Garantir respostas no âmbito da prevenção seletiva e indicada para os CAD

OE 1

OOp 7 - Manter a capacidade de resposta aos problemas do consumo de substâncias psicoativas e
comportamentos aditivos

OE 1 OOp 8 - Realizar rastreios de doenças infecciosas (VIH, HepB, HepC e S ífilis)

OE 1

OE 1

OOp 9 - Desenvolver estratégias de intervenção visando ressocialização, reabilitação e inserção em redes de
suporte

OOp 10 - Monitorizar o cumprimento dos requisitos das unidades de prestação de cuidados de saúde nos
sectores social e privado na área das adições
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Número de termos de responsabilidade emitidos

Realização

150

×

Número de utentes abrangidos

Realização

120

×

Estrutura

100

×

OE 5 OOp 11 - Melhorar e atualizar conhecimentos dos profissionais no âmbito dos CAD
Número de profissionais com ações de formação

V. Recursos Humanos
Categoria / Carreira - DICAD

N.º de efetivos a 31/12/2013

N.º de efetivos planeados 2014

M édicos

19

19

Enfermeiros

36

36

Técnicos Superiores de Saúde

28

28

Técnicos Superiores de Diagnóstico e
Terapéutica

1

1

Técnicos Superiores

60

60

Assistentes Técnicos

36

36

Assistentes Operacionais

26

26

T otal

206

206
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4.7.7. Gabinete de Auditoria e Controlo Interno
I. Breve Descrição
Foi criado na ARS Centro, em sede de regulamento interno aprovado pela deliberação n.º 400/2013, de 19 de
fevereiro, o GACI, enquanto estrutura de apoio especializado diretamente dependente do Conselho Diretivo.
Compete-lhe, designadamente, o desenvolvimento, monitorização e avaliação de metodologias e
procedimentos de controlo interno e de gestão do risco nos domínios contabilístico, financeiro, operacional,
informático e de recursos humanos.
II. Objetivos Operacionais
1. Monitorizar a implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas;
2. Proceder à revisão dos manuais de controlo interno;
3. Implementar a bolsa de auditoria interna;
4. Assegurar o Plano de Auditorias Programadas de Controlo Interno;
5. Promover ações de sensibilização no âmbito do controlo interno;
6. Acompanhar e monitorizar follow-up das recomendações formuladas na sequência de controlo externo.
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III. Indicadores de avaliação
OE

OE 5

Objetivos Operacionais e Indicadores - GACI

Meta
2014

Quar

9

×

Realização

12

×

Estrutura

6

×

Realização

6

√

Realização

2

×

Realização

6

×

Tipo

OOp 1 - Monitorizar a implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção de
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Mês de apresentação do relatório intercalar de monitorização à implementação das medidas
Realização
previstas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas ao conselho diretivo

OE 5 OOp 2 - Proceder à revisão dos manuais de controlo interno
Mês de submissão dos Manuais de Controlo Interno revistos ao conselho diretivo
OE 5 OOp 3 - Implementar a bolsa de auditoria interna
Mês de submissão da Bolsa de Auditoria Interna à aprovação do conselho diretivo
OE 5 OOp 4 - Assegurar o Plano de Auditorias Programadas de Controlo Interno
Número de auditorias internas realizadas
OE 5 OOp 5 - Promover ações de sensibilização no âmbito do controlo interno
Número de ações de sensibilização realizadas no âmbito do controlo interno
OE 5

OOp 6 - Acompanhar e monitorizar follow-up das recomendações formuladas na sequência
de controlo externo
Número de meses para submissão de relatório de acompanhamento/monitorização após receção de
recomendações decorrentes de controlo externo
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IV. Recursos Humanos
Categoria / Carreira - GACI

N.º de efetivos a 31/12/2013

N.º de efetivos planeados 2014

2

4

2

4

Técnicos Superiores
T otal

Nota:


Planeamento de recursos humanos para 2014: Entrada de 1 técnico superior contratado a tempo
determinado pelos SPMS, e em exercício de funções na ARS Centro por contrato de prestação de
serviços com aquela entidade e de 1 técnico superior, em regime de colaboração de dois dias por
semana e que se encontra afeto à DICAD.

4.7.8. Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações
I. Breve Descrição
O GSIC da ARS Centro tem como objetivos principais, garantir a gestão da rede informática da ARS Centro,
velando pela sua segurança e pela segurança de informações e de bases de dados, bem como das suas
ligações, promovendo a formação dos seus utilizadores, tendo em vista uma eficiente e eficaz exploração dos
meios e serviços disponíveis; promover, acompanhar e coordenar a utilização de tecnologias de informação e
de comunicações pelos diversos organismos tutelados pela ARS Centro; assegurar o estudo, a conceção, o
desenvolvimento, a implementação e a exploração de sistemas de informação de utilização comum. O GSIC
funciona na direta dependência do Conselho Diretivo da ARS Centro.
II. Objetivos Operacionais
1. Implementar o Projeto da Plataforma Única dos CSP da ARS Centro;
2. Melhorar a operacionalização das tecnologias de informação e comunicação, com vista à redução de custos
e ganhos de eficiência e eficácia.
III. Indicadores de Avaliação
OE

Objetivos Operacionais e Indicadores - GS IC

Tipo

Meta
2014

Quar

Estrutura

50%

√

OE 4 OOp 1 - Implementar o Projeto da Plataforma Única dos CS P da ARS Centro
Percentagem de ACES + Serviços Centrais com a implementação do Projeto da Plataforma única
dos CSP
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(continuação)
Tipo

Meta
2014

Quar

Realização

12

×

Mês de consolidação/centralização dos servidores (SINUS, SAM, SAPE)

Estrutura

12

×

Elaboração de Plano de Contigência de Cenários de Disaster Recovery (meses)

Impacte

12

×

Resultado

12

×

OE

OE 4

Objetivos Operacionais e Indicadores - GS IC
OOp 2 - Melhorar a operacionalização das tecnologias de informação e comunicação,
com vista à redução de custos e ganhos de eficiência e eficácia
Mês de consolidação do domínio instituicional da ARSC ( …@arscentro.min-saude.pt)

Manual de procedimentos da política de salvaguarda da informação dos utilizadores da
ARS Centro e ACES (meses)

IV. Recursos Humanos
Categoria / Carreira - GSIC

N.º de efetivos a 31/12/2013

N.º de efetivos planeados 2014

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª)

1

1

Especialista de Informática

5

6

Técnicos de Informática

4

3

Assistentes Técnicos

1

1

11

11

T otal

59

4.7.9. Gabinete Jurídico e do Cidadão
I. Breve Descrição
O GJC está diretamente dependente do Conselho Diretivo, prestando, assim, apoio direto àquele órgão.
II. Áreas Funcionais
Integrado no GJC funciona o gabinete do cidadão.
III. Objetivos Operacionais
1. Promover a cidadania em saúde no exercício de direitos e deveres, mediante ações que visem dar a
conhecer as funções do gabinete do cidadão, mas também uma melhor articulação dos gabinetes do cidadão
das diferentes unidades de saúde com a ARS Centro;
2. Contribuir para a divulgação de boas práticas em matérias relacionadas com o GJC.

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

Plano de
Atividades

2014

IV. Indicadores de Avaliação
Tipo

Meta
2014

Quar

Impacte

10%

×

Elaboração de circulares normativas/informativas visando a melhoria dos serviços e procedimentos
Realização
(vertentes Gabinete Jurídico e Observatório Regional)

3

×

Número de FAQ relevantes para os ACES no âmbito de matérias relacionadas com Gabinete Jurídico e do
Cidadão

Impacte

5

√

Realização

9

×

OE

Objetivos Operacionais e Indicadores - GJC

OOp 1 - Promover a cidadania em saúde no exercicio de direitos e deveres, mediante ações que
OE 5 visem dar a conhecer as funções do Gabinete do Cidadão, mas também uma melhor articulação
dos Gabinetes do Cidadão das diferentes unidades de saúde com a ARS Centro
Variação face a 2013 da monitorização das exposições inseridas no Sistema de Gestão de Sugestões e de
Reclamações
OE 5

OOp 2 - Contribuir para a divulgação de boas práticas em matérias relacionadas com o
Gabinete Jurídico e do Cidadão

Elaboração de manual de procedimentos relativo a arrendamento e acidentes de viação (meses)

V. Recursos Humanos
Categoria / Carreira - GJC

N.º de efetivos a 31/12/2013

N.º de efetivos planeados 2014

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª)

1

1

Técnicos Superiores

7

6

Assistentes Técnicos

2

2

10

9

T otal

4.8. Objetivos Operacionais por Delegações Regionais
4.8.1. Equipa Regional de Apoio aos Cuidados de Saúde Primários
I. Breve Descrição
A ERA é uma estrutura de apoio especializado que visa apoiar, avaliar e dar parecer sobre as candidaturas
das unidades funcionais integrantes dos ACES vocacionadas para a prestação direta de cuidados de saúde e
acompanhar o seu desempenho na procura sistemática da prestação de cuidados com elevados padrões de
qualidade, no âmbito da reconfiguração dos CSP em curso.
II. Objetivos Operacionais
1. Colaborar com o DPC na implementação da contratualização com as UCC;
2. Concluir a avaliação e implementação das candidaturas a UCC;
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3. Colaborar no processo de instalação de USF e UCC em concelhos onde não foram formalizadas
candidaturas;
4. Acompanhar pelo menos uma vez por ano todas as USF e UCC em atividade;
5. Fomentar e apoiar a criação de novas USF;
6. Realizar reuniões regulares com os coordenadores das unidades funcionais ;
7. Apoiar as unidades funcionais e direções dos ACES (diretores executivos e conselho clínico) em processos
de governação clínica e gestão de proximidade;
8. Consolidar a reforma dos CSP.
III. Indicadores de Avaliação
OE

Objetivos Operacionais e Indicadores - ERA

Tipo

Meta
2014

Quar

Impacte

10%

×

Resultado

100%

×

OE3 OOp 1 - Colaborar com o DPC na implementação da contratualização com as UCC
Percentagem de UCC que integram o projeto piloto de contratualização
OE3 OOp 2 - Concluir a avaliação e implementação das candidaturas a UCC
Percentagem de candidaturas a UCC com parecer técnico emitido
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OOp 3 - Colaborar no processo de instalação de US F e UCC em concelhos onde não foram
formalizadas candidaturas

OE3

Impacte

60%

×

Percentagem de unidades (USF e UCC) com visita de acompanhamento durante o ano

Resultado

95%

×

Percentagem de Planos de Acompanhamento Interno recebidos, sujeitos a avaliação

Resultado

100%

×

Resultado

8%

×

Realização

7

×

Realização

80%

×

Impacte

51%

√

Resultado

30%

√

Percentagem de concelhos sem USF ou UCC
OE3 OOp 4 - Acompanhar pelo menos uma vez por ano todas as US F e UCC em atividade

OE3 OOp 5 - Fomentar e apoiar a criação de novas US F
Percentagem de candidaturas a USF em processo de avaliação há mais de 12 meses
OE3 OOp 6 - Realizar reuniões regulares com os coordenadores das unidades funcionais
Número anual de reuniões com coordenadores de unidades funcionais
OOp 7 - Apoiar as unidades funcionais e direções dos ACES (diretores executivos e
conselho clinico) em processos de governação clínica e gestão de proximidade

OE3

Percentagem de CCS apoiados pela ERA na governação clínica e gestão de proximidade
OE 3 OOp 8 - Consolidar a reforma dos CS P
Percentagem de utentes abrangidos por UCC
Percentagem de utentes inscritos em USF

Nota:



O indicador “Percentagem de utentes inscritos em USF” é partilhado entre o DPC e a ERA.
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IV. Recursos Humanos
Categoria / Carreira - ERA

N.º de efetivos a 31/12/2013

N.º de efetivos planeados 2014

M édicos

2

51

Enfermeiros

6

62

Técnicos Superiores

1

13

Assistentes Técnicos

1

14

10

13

T otal

Legenda:
1)

1 coordenador médico com 8 h/semana + 4 médicos com 4h/semana cada

2)

4 enfermeiros com 4h/semana/cada + 1 enfermeiro com 2 dias/semana + 1 enfermeiro a tempo inteiro

3)

1 técnico superior de serviço social com 4h/semana

4)

1 assistente técnico a tempo inteiro

Nota:


Planeamento de recursos humanos para 2014: Entrada de 3 médicos em tempo parcial.
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05. Recursos Planeados
5.1. Recursos Humanos
A ARS Centro dispunha em 31 de dezembro de 2013 de 4.498 profissionais, valor correspondente aos serviços
centrais e aos ACES. Comparativamente a 2012 verifica-se um aumento de 3,6% do total dos funcionários.
Quadro 14 - Número de profissionais da ARS Centro a 31.12.2013
N.º de
Efetivos
31/12/2013

Previsão de
saídas 2014

Dirigentes - Direção Superior

4

1

3

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª)

10

0

10

Grupo Profissional

Categoria Carreira

Pessoal Dirigente

Subtotal
Médicos
Pessoal Médico

Médicos em formação pré-carreira
Subtotal

Previsão de
entradas
2014

Previsão de
efetivos
31/12/2014

14

1

13

948

72

876

258

2

82

338

1.206

74

82

1.214

124

1.248

Pessoal de Enfermagem

Enfermeiros

1.156

32

Pessoal Técnico Superior de Saúde

Técnicos Superiores de Saúde

74

0

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapéutica

Técnicos de Diagnóstico e Terapéutica

154

4

2

152

Técnico Superior

Técnicos Superiores

199

10

11

200

Especialistas de Informática

14

2

1

13

Técnicos de Informática

8

1

1.605

49

138

1.694

1.055

72

1

984

25

3

1.080

75

593

49

4.498

248

Pessoal de Informática

Subtotal
Assistentes Técnicos
Assistente Técnico

Coordenadores Técnicos (incluí Chefes de Secção)

Assistente Operacional

Assistentes Operacionais

Subtotal
Total

74

7

22
1

1.006

221

4.471

Previsão de
entradas
2014

Previsão de
efetivos
31/12/2014

544

Fonte: ARS Centro

Os profissionais dos ACES representam 91% do total de colaboradores.
Quadro 15 - Número de profissionais dos ACES a 31.12.2013
N.º de
Efetivos
31/12/2013

Previsão de
saídas 2014

Médicos

925

69

Médicos em formação pré-carreira

258

2

82

338

1.183

71

82

1.194

124

1.212

1

138

Grupo Profissional

Pessoal Médico

Categoria Carreira

Subtotal

856

Pessoal de Enfermagem

Enfermeiros

1.120

32

Pessoal Técnico Superior de Saúde

Técnicos Superiores de Saúde

38

0

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapéutica

Técnicos de Diagnóstico e Terapéutica

139

2

Técnico Superior

Técnicos Superiores

80

6

74

Especialistas de Informática

3

1

2

Técnicos de Informática

3

0

1.383

41

Assistentes Técnicos

950

69

Coordenadores Técnicos (incluí Chefes de Secção)

18

2

968

71

Pessoal de Informática

Subtotal
Assistente Técnico

Subtotal
Assistente Operacional

Assistentes Operacionais
Total

Fonte: ARS Centro
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49

4.090

232

38

3
125

1.467
881
16

0

897

207

4.065

507
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Gráfico 4 - Evolução do número de profissionais a exercer funções de 2008 a 2014

Fonte: ARS Centro

A descida acentuada do número de profissionais que se observa em 2009 e em 2010 justifica-se pela criação
das ULS da Guarda (01.10.2008) e Castelo Branco (01.01.2010), e pela definição da nova área de jurisdição
territorial da ARS Centro (01.03.2009). O acréscimo de profissionais em 2013 deve-se à integração dos
profissionais do ex-IDT na ARS Centro. Na previsão de efetivos para 2014 foram considerados todos os
pedidos de aposentação solicitados até dezembro de 2012, acrescidos dos profissionais que atingirão a data
limite de 70 anos durante o ano de 2014.
Salienta-se que os números de profissionais em causa referem-se a recursos com contrato individual de
trabalho em funções públicas, cedência de interesse público, mobilidade e comissões de serviço.

5.2. Formação
O plano de formação a vigorar para 2014 na ARS Centro tem como principal objetivo contribuir para o aumento
da eficácia, eficiência e qualidade do desempenho de todos os profissionais na prestação de cuidados de
saúde ao cidadão pretende desenvolver um conjunto de formação associada a processos de modernização
organizacional, reestruturações e reconversões produtivas que contemplem a promoção da capacidade de
inovação, gestão e modernização, conforme o estabelecido no eixo 3 do Programa Operacional Potencial
Humano (POPH).
O plano da ARS Centro contempla algumas das áreas de prioridades definidas pelo Ministério da Saúde,
nomeadamente:
 Alcoologia
 Cuidados de saúde primários
 Cuidados continuados integrados
 Doenças oncológicas
 Saúde mental
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 Saúde infantil e juvenil
 Violência
 Obesidade
 Urgência/Emergência
 Vacinação
Do montante de financiamento aprovado pelo POPH no valor de 62.539,72 € , 30%, ou seja, 18.761,92 € será
suportado pela ARS Centro.
Quadro 16 - Montando aprovado pelo POPH para 2014
Rúbrica

M ontante Aprovado

Encargos com formandos

45.676,07 €

Encargos com formadores

66.326,77 €

Encargos com outro pessoal afeto ao projeto

24.222,15 €

Rendas, alugueres e amortizações

20.575,28 €

Encargos diretos com a preparação, acompanhamento e avaliação

34.068,07 €

Encargos gerais do projeto

4.249,50 €

Total

195.117,84 €

Fonte: POPH - Montante aprovado

65
Para 2014, o plano de formação contempla 33 cursos e corresponde a um total de 149 ações (32.720 horas de
oferta formativa) para um universo de 2.308 formandos.
No quadro seguinte é possível observar os cursos de formação que se encontram enquadrados na tipologia de
intervenção 3.6 - Qualificação para os Profissionais de Saúde do POPH e que serão desenvolvidos em 2014.
Quadro 17 - Cursos de formação aprovados pelo POPH para 2014
N.º de
formandos

N.º de ações

N.º Horas por
formando

A reabilitação da pessoa dependente em contexto domiciliário

40

2

14

Abordagem Geral de Noções Básicas de Primeiros Socorros

20

1

25

Abuso Sexual – Conhecer para intervir

25

1

14

Avaliação da qualidade e técnicas de auditoria na RNCCI

40

2

14

Avaliação e desenvolvimento das competências parentais e alienação parental

24

1

14

Conta, Peso e Medida

54

3

21

Cuidados Continuados Integrados: saber para melhor cuidar

20

1

60

Cuidados na Alimentação e Hidratação

60

3

50

Cuidados Paliativos e Dor Crónica

40

2

14

Cuidar em Humanitude - Técnicas para uma prestação de cuidados profundamente humana

40

2

21

Formação Avançada na Intervenção em Abuso Sexual Infantil

50

2

14

Formação em Alcoologia

40

2

28

Geriatria e Gerontologia

40

2

14

Curso de Formação
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(continuação)
N.º de
formandos

N.º de ações

N.º Horas por
formando

Gestão e Racionalização de Recursos

16

1

45

Gestão Integrada em Unidades de Saúde

32

2

40

Intervenção psico e socio-terapêutica com menores agressores e famílias

75

3

14

O doente com problemas ligados ao álcool em CSP

36

2

24

Os Sistemas de Informação e Comunicação em Saúde

16

1

45

Problemas ligados a comportamentos aditivos e dependências: Prevenção , diagnóstico, referenciação e tratamento

80

4

35

Programa Saúde Infantil e Juvenil: atendimento ao adolescente

150

6

7

Projecto “+ contigo” – Equipas locais

36

2

7

Projecto “+ contigo” – Profissionais de saúde

40

2

4

Reações adversas em vacinação

40

2

7

(Re)construção de Saberes em Cuidados Continuados Integrados

36

2

21

SAPE - sistema de Apoio à prática da enfermagem

54

3

28

Saúde Mental Materna: A vivência da parentalidade

40

2

21

Sensibilização para os comportamentos aditivos e dependências

80

4

7

SiiMA Rastreios - Rastreio do cancro do cólo do útero

192

12

4

SiiMA Rastreios - Rastreio do cancro do cólon e reto

192

12

4

Suporte básico de Vida com DAE

600

60

8

Técnicas de posicionamento, mobilização, transferência e transporte

20

1

50

Tratamento de Feridas e Terapia Compressiva

40

2

14

Vacinação - Administração de Vacinas e tuberculinas

40

2

14

2.308

149

-

Curso de Formação

Total

Fonte: POPH - Candidatura aprovada

5.3. Orçamento
Para o ano de 2014, a ARS Centro, elaborou o orçamento financeiro, no valor de 550.256.263,00 €.
Gráfico 5 - Evolução do valor do orçamento financeiro da ARS Centro

Fonte: ARS Centro

A descida acentuada do valor do orçamento financeiro que se observa em 2009 e em 2010 justifica-se pela
criação das ULS da Guarda e de Castelo Branco, respetivamente, e pela definição da nova área de jurisdição
territorial da ARS Centro.
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Quadro 18 - Orçamento de funcionamento e de investimento para 2014
Orçamento Financeiro
Orçamento de Funcionamento
Orçamento de Investimento
Total

Dotação Orçamental inicial
548.336.924,00 €
1.919.339,00 €
550.256.263,00 €

Fonte: ARS Centro

O orçamento financeiro da ARS Centro está afeto aos seus serviços centrais e aos ACES da região e
encontra-se discriminado nas seguintes rúbricas da receita e da despesa – conforme proposta submetida à
Direção-Geral do Orçamento (DGO):
Quadro 19 - Orçamento financeiro para 2014 Despesa
Orçamento Financeiro
Despesa

Dotação Orçamental
Inicial

Quadro 20 - Orçamento financeiro para 2014 Receita
Orçamento Financeiro
Receita

Despesa com Pessoal

142.018.567,00 €

Impostos Indiretos

Aquisições de Bens e Serviços

396.618.532,00 €

Dotação Orçamental
Inicial
0,00 €

Taxas Multas e Outras Penalidades

15.812.872,00 €

Juros e Outros Encargos

151.500,00 €

Transferências Correntes

531.274.391,00 €

Transferências Correntes

426.890,00 €

Vendas de Bens e Serviços Correntes

1.455.000,00 €

Outras Despesas Correntes

632.500,00 €

Outras Receitas Correntes

3.000.000,00 €

Total das Despesas Correntes

539.847.989,00 €

Total das Receitas Correntes

551.542.263,00 €

Aquisição Bens de Capital

7.700.102,00 €

Venda de bens de Investimento

0,00 €

Transferências de Capital

2.708.172,00 €

Transferências de Capital

0,00 €

0,00 €

Outras Receitas de Capital

0,00 €

Outras Despesas de Capital
Total de Despesas de Capital

10.408.274,00 €

Total de Receitas de Capital

0,00 €

Total

550.256.263,00 €

Total

551.542.263,00 €

Fonte: ARS Centro

Observa-se entre o orçamento financeiro da despesa e o orçamento financeiro da receita uma diferença no
valor de 1.286.000,00 €, que resulta do cumprimento das instruções constantes na circular série A n.º 1374 da
DGO, nomeadamente, nos pontos 7 “…apresentar as suas propostas de orçamento com uma redução na
despesa a realizar com essas verbas, de acordo com os efeitos das medidas de contenção orçamental
determinadas pelo Governo e respeitando a redução fixada para cada Programa Orçamental…” e 8 “… deve
resultar um orçamento superavitário…”.

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

67

Plano de
Atividades

2014

O orçamento de investimentos para 2014 pode ser discriminado da seguinte forma:
Quadro 21 - Orçamento de investimento para 2014 Despesa
Orçamento de Investimento
Despesa
Investimentos/Edifícios/Construção

Dotação Orçamental
Inicial
1.076.040,00 €

Administração Local

843.299,00 €

Total

Quadro 22 - Orçamento de investimento para 2014 Receita
Orçamento de Investimento
Receita

Dotação Orçamental
Inicial

Estado - Participação portuguesa em
projetos co-financiados
União Europeia - Instituições (FEDER)

1.919.339,00 €

Total

1.381.319,00 €
538.020,00 €
1.919.339,00 €

Fonte: ARS Centro

O total de investimentos da ARS Centro no valor de 1.919.339,00 € , para o ano de 2014, está distribuído pelos
investimentos da responsabilidade dos Municípios (peso de 43,9%) e pelos investimentos dirigidos pela ARS
Centro (peso de 56,1%), conforme descrito nos quadros seguintes.
Quadro 23 - Investimentos previstos da responsabilidade
dos Municípios
Descrição dos Investimentos

Quadro 24 - Investimentos previstos financiados pela
ARS Centro e FEDER

Montante

Descrição dos Investimentos

Montante

Centro de Saúde de Oliveira do Bairro

174.900,00 €

Construção do Centro de Saúde de Pampilhosa da Serra

320.562,00 €

Extensão de Saúde de Esgueira

125.213,00 €

Ampliação da Extensão de Saúde Ponte de Vagos

289.453,00 €

Extensão de Saúde de Cacia

75.000,00 €

Remodelação do Centro de Saúde de Sever do Vouga

246.000,00 €

Centro de Saúde de Alvaiázere

69.642,00 €

Remodelação e Ampliação USF Briosa

220.025,00 €

Extensão de Saúde da Costa Nova

58.388,00 €

Extensão de Saúde de Santiago da Guarda

55.650,00 €

Extensão de Saúde de Avô

45.000,00 €

Centro de Saúde de Pombal

44.000,00 €

Extensão de Saúde de Ervedal da Beira

38.875,00 €

Unidade de Saúde Familiar "As Gândras" Febres

38.118,00 €

Unidade de Saúde Familiar da Caranguejeira

31.699,00 €

Unidade de Saúde Familiar de Santa Catarina da Serra

30.764,00 €

Unidade de Saúde Familiar de Coimbrão

19.050,00 €

Extensão de Saúde da Guia

19.000,00 €

Extensão de Saúde de Lavos

18.000,00 €

Total

843.299,00 €

Fonte: ARS Centro
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06. Áreas de Intervenção em Saúde
6.1. Programas de Saúde Prioritários
6.1.1. Programa Nacional para a Diabetes
I. Enquadramento
A diabetes é uma doença crónica que tem graves implicações a nível cardiovascular, sendo a principal causa
de insuficiência renal, de amputações e de cegueira. Esta doença é já a quarta principal causa de morte na
maior parte dos países desenvolvidos.
O Programa Regional de Prevenção e Controlo da Diabetes é dirigido à população em geral, assumindo como
alvo preferencial:
 Pessoas com diabetes, com ou sem complicações da doença;
 Mulheres grávidas;
 População com risco acrescido de desenvolvimento de diabetes.
A finalidade deste programa consiste em inverter a tendência de crescimento da doença e das suas
complicações.
Existe evidência de uma relação inversa entre o nível de educação e a prevalência da diabetes na população
portuguesa, sendo que, para um nível educacional mais elevado, menor é a prevalência da diabetes. Também
a prevalência da diabetes entre os homens e as mulheres é diferente, sendo superior nos homens, bem como
se constata a correlação direta entre o aumento da prevalência da diabetes e o envelhecimento.
Na região Centro a prevalência de diabéticos inscritos e com o diagnóstico aumentou de 5,62% em 2010 para
7,6% em dezembro de 2013.
O diagnóstico precoce e a intervenção atempada diminuem substancialmente o risco de complicações e, por
outro lado, as pessoas com diabetes bem controladas terão mais saúde e melhor qualidade de vida.
Neste contexto, a coordenação entre níveis de cuidados é essencial e a educação para a saúde e a
autogestão da doença, providenciada por uma equipa multidisciplinar, altamente diferenciada, acessível nos
níveis de cuidados adequados e com tempo de acesso apropriado, permite elevados padrões de qualidade nos
cuidados, melhoria dos indicadores clínicos, diminuição da letalidade e da morbilidade atribuível, com
consequente incremento do grau de satisfação da pessoa com diabetes.
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O despacho n.º 3052/2013 do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Saúde criou as
Unidades Coordenadoras Funcionais da Diabetes (UCFD), tendo na área geográfica da ARS Centro sido
implementadas 10 UCFD (2 UCFD no ACES Baixo Mondego, 2 UCFD na ULS de Castelo Branco e 1 UCFD
nos restantes ACES), existindo uma cobertura de 100% em todos os ACES da região. Entre outras
competências, as UCFD são responsáveis pelo estabelecimento das metas e estratégias nas instituições de
saúde da sua área geográfica e a coordenação entre os diferentes níveis de cuidados, contribuindo para o
cumprimento das metas regionais.
II. Objetivos Gerais
1. Gerir de forma integrada a diabetes;
2. Reduzir a prevalência da diabetes;
3. Atrasar o início das complicações major da diabetes e reduzir a sua incidência;
4. Reduzir a morbilidade e mortalidade por diabetes.

III. Objetivos Específicos
1. Conhecer a prevalência da diabetes e das suas complicações;
70

2. Reduzir a incidência da diabetes tipo 2 nos grupos de risco por grupos etários;
3. Diagnosticar precocemente as pessoas com diabetes;
4. Reduzir o número de episódios de internamento hospitalar por complicações da diabetes;
5. Reduzir o número de dias de incapacidade temporária para o trabalho resultante das complicações major da
diabetes;
6. Uniformizar as práticas profissionais em prol de uma efetiva qualidade clínica, organizacional e satisfação
das pessoas com diabetes;
7. Melhorar o acesso da pessoa com diabetes aos cuidados de saúde.
IV. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

Percentagem de pessoas com diabetes
com o último registo de HgbA1c ≤ 8,0%

53%

Nº de diabéticos com valor de
HbA1c ≤ 8,0%

N.º total de diabéticos

SIARS

Percentagem de equipas
multidisciplinares (médicos de família e
enfermeiros) com consulta de diabetes
autónoma

100%

N.º de médicos de família com
consulta de diabetes autónoma

N.º de médicos de família

UCFD
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(continuação)
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

Pecentagem de Hospitais/CH/ULS com
consultas multidisciplinares da Unidade
Integrada da Diabetes

30%

N.º de Hospitais/CH/ULS com
consultas multidisciplinares da
Unidade Intregrada da Diabetes

N.º total de Hospitais/CH/ULS

UCFD

Percentagem de pessoas com diabetes
com registo de HgbA1c ≥ 6,5 % e ≤
8,0%

41%

N.º de diabéticos com valor de
HbA1c ≥ 6,5% e ≤ 8,0%

N.º total de diabéticos

SIARS

Prevalência da diabetes na região
Centro

8,5%

N.º de diabéticos diagnosticados

N.º total de inscritos

SIARS

22%

N.º de utentes inscritos com
diabetes, com pelo menos um
registo de referenciação para
oftalmologia ou um exame à retina,
nos últimos 12 meses

N.º de utentes inscritos com
diabetes

SIARS

25%

N.º de utentes inscritos com
diabetes, com pelo menos um
exame à retina, nos últimos 12
meses

N.º de utentes inscritos com
diabetes

AIBILI/DSP

Proporção de diabetes melittus com
exame oftalmológico no último ano

Taxa de cobertura da retinopatia
diabética na ARS Centro

Consta no QUAR

V. Atividades Previstas
 Promover a prevenção primária, através do combate aos fatores de risco conhecidos, incidindo sobretudo
nos fatores de risco modificáveis da etiologia da diabetes;
 Aplicar a escala de avaliação de risco de diabetes a 10 anos;
 Promover a prevenção secundária, através do diagnóstico precoce e tratamento adequado, de acordo com
o princípio da equidade;
 Promover a prevenção terciária, através da reabilitação e reinserção social das pessoas com diabetes;
 Dar continuidade ao programa de diagnóstico sistemático da retinopatia diabética à população da região
Centro, envolvendo os hospitais/centros hospitalares no tratamento da retinopatia;
 Criar equipas multidisciplinares básicas prestadoras de cuidados ao diabético (médico/enfermeiro) em cada
unidade prestadora de cuidados de saúde de medicina familiar, com apoio de equipas alargadas de
nutricionistas/dietistas, psicólogos, podólogos e professores de educação física em cada ACES;
 Criar as consultas autónomas de diabetes nas unidades de saúde dos ACES e ULS;
 Promover a qualidade dos cuidados de saúde a prestar à pessoa com diabetes;
 Proporcionar aos profissionais de saúde a formação necessária para responderem às exigências da
qualidade dos cuidados a prestar;
 Acompanhar as atividades desenvolvidas pelas UCFD da região Centro.
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6.1.2. Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA
I. Enquadramento
A epidemia Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (VIH/SIDA) é um
problema de saúde pública à escala mundial, com uma tendência global de diminuição dos novos casos de
infeção, dos casos de sida e dos óbitos.
Portugal, passados 30 anos desde o primeiro diagnóstico de VIH/SIDA, em junho de 1983, continua a
apresentar uma das mais elevadas taxas de incidência de infeção VIH na Europa Ocidental. Apesar de
acompanhar a tendência favorável de descida dos novos casos, continua a estimar-se muito elevada a
proporção de diagnósticos tardios desta infeção (superior a 60%), na maioria dos casos em pessoas que
nunca efetuaram previamente qualquer teste de rastreio.
A DGS considera prioritário o Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, assumindo-o, também a ARS
Centro, através do Programa Regional para a Infeção VIH/SIDA que promove a adoção de comportamentos
preventivos e a deteção precoce do VIH, fomentando a utilização do teste rápido nos Centros de
Aconselhamento e Deteção do VIH (CAD), Centros de Diagnóstico Pneumológico (CDP), CRI para
comportamentos aditivos e dependências, CS e maternidades públicas.
As intervenções nesta área continuam a incluir medidas de prevenção (primária, secundária e terciária) com
especial enfoque na deteção precoce do VIH, promovendo a realização do teste rápido do VIH, sobretudo a
quem desconhece o seu estado serológico ou apresente algum sinal/sintoma de imunodepressão, bem como a
referenciação hospitalar atempada dos casos positivos, privilegiando os grupos mais vulneráveis a
comportamentos de risco, como os trabalhadores/utilizadores de sexo pago, os homens que têm sexo com
homens (HSH), os migrantes e os utilizadores de drogas.
Dada a associação da infeção VIH a outras infeções sexualmente transmissíveis (IST) e tuberculose (principal
doença definidora de sida e uma das principais causas de morte), estas continuam a ser alvo de prevenção e
monitorização enquanto indicadores indiretos.
O Plano Regional para a Infeção VIH/SIDA para 2014 pretende dar continuidade aos planos regionais
anteriores, tendo por base as orientações do Programa Nacional, com as devidas adequações às realidades e
necessidades locais da região.
Integra ainda o programa de troca de seringas “Diz não a uma seringa em segunda mão”, de âmbito nacional,
coordenado pelos SPMS e DGS, em articulação com as ARS e os SICAD. Este programa, que complementa o
anterior promovido pelas farmácias e pelas Organizações Não Governamentais (ONG), promove a troca de
seringas usadas por kits contendo o material necessário ao consumo injetável de drogas, sendo estas cedidas
gratuitamente e anonimamente nos CS e CRI.
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II. Objetivos Gerais
1. Prevenir a infeção VIH/SIDA;
2. Diminuir o risco e vulnerabilidade à infeção;
3. Detetar precocemente e tratar adequadamente a infeção VIH/SIDA;
4. Minimizar o impacto da epidemia.
III. Objetivos Específicos
1. Reduzir o número de novas infeções e mortes por VIH na região Centro;
2. Diminuir os diagnósticos tardios de infeção VIH na região Centro;
3. Eliminar a transmissão da infeção VIH de mãe para filho na região Centro;
4. Promover a melhoria dos cuidados e apoio aos infetados na região Centro.
IV. Metas
Fórmula
Indicador

Percentagem de CS que efetuam teste
de diagnóstico rápido para deteção da
infeção por VIH
Percentagem de ACES/ULS com
capacidade para efetuar teste rápido de
diagnóstico para deteção da infeção
por VIH
Percentagem de Hospitais/CH/ULS que
seguem doentes com infeção VIH e
asseguram a distribuição de
preservativos nas suas unidades

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

30%

N.º de CS que efectuam teste de
diagnóstico rápido para a
detecção da infecção por VIH

N.º total de CS

DSP

90%

N.º de ACES com capacidade
para efetuar teste rápido de
diagnóstico para deteção da
infeção por VIH

N.º total de ACES (incluindo os
pertencentes às ULS)

DSP

90%
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N.º de Hospitais/CH/ULS que
seguem doentes com infeção VIH
N.º de Hospitais/CH/ULS que
SIVIDA/DGS
e asseguram a distribuição de
seguem doentes com infeção VIH
preservativos nas suas unidades

Percentagem de doentes que iniciam
TARc com um regime de 1ª linha de
acordo com NOC “Abordagem
terapêutica inicial da infeção por vírus
de imunodeficiência humana de tipo 1
(VIH-1) em adultos e adolescentes”

≥95%

N.º de doentes que iniciam TARc
com um regime de 1ª linha de
acordo com a NOC “Abordagem
terapêutica inicial da infeção por
vírus de imunodeficiência humana
de tipo 1 (VIH-1) em adultos e
adolescentes”

Percentagem de doentes que iniciam
TARc e que apresentam carga vírica
indetetável ao fim de 12 meses

≥85%

N.º de doentes que iniciam TARc
N.º de doentes que iniciam TARc
e que apresentam carga vírica
com um regime de 1ª linha
indetetável ao fim de 12 meses

Percentagem de testes confirmatórios
positivos para o VIH no total de testes
de deteção do VIH, efetuados pelos CS
dos ACES/ULS

0,6%

N.º de testes confirmatórios
positivos nos CS
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(continuação)
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

Percentagem de casos VIH positivos
detetados nos doentes TB pelos CDP

7%

N.º casos VIH positivos detetados
nos doentes com TB pelos CDP

N.º de testes de deteçao do VIH
efetuados aos doentes TB pelos
CDP

SVIG

Percentagem de casos VIH positivos
detetados pelos CAD

0,80%

N.º de testes VIH positivos nos
CAD

N.º de testes efetuados pelos CAD

DSP

N.º de novos casos de infeçao N.º total de população residentes
VIH/SIDA na área da ARS Centro
na área da ARS Centro

INSA

N.º total de atendimentos
efetuados pelos CAD

DSP

Taxa de incidência da infeção VIH/sida
por 100 mil habitantes

7

Percentagem de atendimentos
efetuados pelos CAD a população mais
vulnerável: migrantes, HSH,
trabalhadores/utilizadores de sexo
pago e utilizadores de drogas

21%

N.º de atendimentos efetuados
pelos CAD a população mais
vulnerável: migrantes, HSH,
trabalhadores/utilizadores de sexo
pago e utilizadores de drogas

Percentagem de ACES com o
programa de troca de seringas
implementado

100%

N.º de ACES com o programa de
troca de seringas implementado

N.º total de ACES (incluindo os
pertencentes às ULS)

DSP/SPMS

Percentagem de CS com troca de
seringas

10%

N.º de CS que trocaram seringas

N.º total de CS da ARS Centro

DSP

Consta no QUAR

V. Atividades Previstas
 Notificar sistematicamente todos os casos de infeção VIH/SIDA, hepatites virais e outras IST;
 Promover a vigilância e a caracterização epidemiológica da infeção VIH/SIDA;
 Promover ações de formação para reforço da literacia e prevenção da infeção VIH e outras IST nas
consultas de saúde infantil e juvenil, planeamento familiar, saúde materna, atendimento de jovens e em
projetos de saúde escolar, aumentando a consciência do risco, promovendo o uso do preservativo feminino
e masculino (especialmente em relações sexuais ocasionais), a tomada de decisões e a realização do teste
de rastreio;
 Promover o acesso a meios preventivos de transmissão sexual, nomeadamente preservativos femininos,
masculinos e gel lubrificante à base de água;
 Promover o acesso ao diagnóstico precoce, tratamento e apoio social, denunciando situações de estigma
das pessoas que vivem com VIH;
 Sensibilizar os conselhos clínicos dos ACES e direções clínicas dos hospitais para a implementação do
teste rápido e cumprimento da norma da DGS n.º 058/2011, 28/11/2011;
 Assegurar aos utilizadores de drogas o acesso a programas de tratamento da sua adição, bem como a
programas de redução de riscos e minimização de danos, nomeadamente troca de seringas nos CS e CRI;
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 Incluir nos exames complementares de diagnóstico pedidos pelos clínicos, o teste de rastreio do VIH, após
consentimento informado, aos utentes com vida sexual ativa (sobretudo os que nunca foram rastreados),
com diagnóstico de tuberculose, grávidas, ou utentes que se enquadram na norma da DGS n.º 058/2011,
de 28/11/2011;
 Privilegiar o aconselhamento e deteção precoce do VIH com testes rápidos, anónima, confidencial e
gratuitamente, com referenciação hospitalar dos casos positivos nos CAD, especialmente aos mais
vulneráveis (migrantes, trabalhadores/utilizadores de sexo pago, utilizadores de drogas e HSH);
 Monitorizar os cuidados de saúde prestados pelos CAD aos seus utentes (população sentinela);
 Assegurar o aconselhamento, diagnóstico precoce da infeção VIH com testes rápidos e referenciação para
consulta hospitalar de referência, confidencial e gratuitamente, pelos CS dos ACES/ULS, CDP e CRI, após
formação dos profissionais de saúde;
 Promover a articulação entre os programas da ARS Centro com intervenção nesta problemática, aos vários
níveis de prestação de cuidados de saúde e das ONG que se dedicam a esta temática;
 Promover a monitorização e a avaliação da infeção VIH/SIDA, tuberculose, hepatites virais e outras IST.

6.1.3. Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo
I. Enquadramento
Pode considerar-se o tabagismo como a maior epidemia de que padece a humanidade e a primeira causa de
morte prematura e evitável, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).
O consumo de tabaco é transversal a todas as camadas sociais, sendo maior nas classes mais
desfavorecidas. As suas consequências em saúde são tão amplas como graves.
É importante sensibilizar, motivar e envolver os profissionais de saúde para a intervenção breve aos seus
utentes, como também desenvolver projetos nas escolas, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, às
grávidas fumadoras e à comunidade em geral.
A prevenção, a promoção do tabagismo e a cessação tabágica são cruciais para a diminuição da prevalência
do número de fumadores e da iniciação do consumo entre os jovens e aumento do número de ex-fumadores.
Deste modo, reduzir-se-á a mortalidade e a morbilidade, quer nos fumadores passivos, e melhorar-se-á a
qualidade de vida das populações, que passarão a respirar ar puro e mais saudável .
II. Objetivos Gerais
1. Prevenir os hábitos tabágicos;
2. Promover a cessação tabágica;
3. Promover a intervenção breve.
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III. Objetivos Específicos
1. Reduzir a mortalidade e morbilidade tendo como fator responsável o consumo de tabaco;
2. Diminuir a prevalência do número de fumadores;
3. Aumentar o número de ex-fumadores;
4. Sensibilizar os profissionais de saúde para a consulta de tratamento intensivo na cessação tabágica;
5. Sensibilizar os profissionais para a intervenção breve;
6. Diminuir a prevalência do consumo nos jovens.
IV. Metas
Fórmula
Indicador
Percentagem de ACES e ULS com
oferta de pelo menos 5 consultas de
apoio intensivo à cessação tabágica
Percentagem de inscritos ≥10 anos
com quantificação dos hábitos tabágicos
no último ano

Percentagem de ACES com oferta de
apoio intensivo à cessação tabágica

Percentagem de ACES a implementar o
Projecto “In-dependências”
(iniciativ a estruturada)

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

56%

N.º de ACES e ULS com oferta de
pelo menos 5 consultas de apoio
intensivo à cessação tabágica

N.º total de ACES (incluindo os
pertencentes às ULS)

8%

N.º de utentes inscritos com idade
≥10 anos com diagnóstico de N.º de utentes inscritos com idade
abuso do tabaco (P17 do ICPC2)
≥10 anos na região Centro
na região Centro

DSP

SIARS
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100%

N.º de ACES com consulta de
apoio intensivo à cessação
tabágica (CICT) ou protocolo de
encaminhamento dos seus utentes
para CICT

N.º total de ACES (incluindo os
pertencentes às ULS)

DSP

56%

N.º de ACES com o Projecto “Independências” implementado

N.º total de ACES (incluindo os
pertencentes às ULS)

DSP

Consta no QUAR

V. Atividades Previstas
 Promover formação para os profissionais de saúde;
 Dinamizar o Projeto “In-dependências” em parceria com a coordenação do Programa Regional da Saúde
Escolar;
 Promover reuniões do grupo regional do Programa Nacional da Prevenção e Controlo do Tabagismo;
 Divulgar material;
 Comemorar o dia mundial sem tabaco (31 de maio);
 Elaborar uma newsletter;


Dinamizar ações no âmbito do tabagismo.
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6.1.4. Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável
I. Enquadramento
No ano 2013 foi criado o Programa Nacional da Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) e a nível
regional surgiu o mesmo programa, com a área de abrangência da ARS Centro, designado por Programa
Regional da Promoção da Alimentação Saudável (PRPAS).
O PRPAS decorre de programas anteriores que trabalhavam esta área de intervenção. Manteve a sua
estrutura original (dividido por projetos orientados para os principais problemas de saúde em que a
alimentação pode ter alguma influência), adotando, também, as propostas e recomendações do PNPAS.
No ano 2014, será criado um núcleo regional de apoio e operacionalização local do PRPAS, tendo em
consideração a necessidade de modificar os determinantes do consumo alimentar que se situam para além do
conhecimento e vontade de mudança do cidadão, ou seja, em áreas que vão do planeamento urbano à oferta
alimentar. Segundo o PNPAS, é fundamental incorporar estratégias transversais a todos os setores
governamentais, setor privado, sociedade civil, redes profissionais, meios de comunicação e organizações a
todos os níveis (nacional, regional e local).
II. Objetivos Gerais
1. Contribuir para a diminuição das taxas de mortalidade específicas das doenças cérebro-cardiovasculares,
assim como das neoplasias do estômago e naso faringe através da implementação da Estratégia
minorsal.saúde;
2. Contribuir para a diminuição da diabetes, da obesidade e excesso de peso, através da implementação do
Projeto tãodoce.não;
3. Melhorar a articulação intersetorial e a participação da sociedade civil nos processos de decisão a fim de
definir estratégias regionais para a área da alimentação/nutrição e atividade física da região Centro,
contribuindo assim para a melhoria dos indicadores de saúde relacionados nesta área de intervenção;
4. Contribuir para a diminuição da malnutrição na população mais carenciada, através da articulação com o
movimento zero desperdício e a implementação do Projeto integrar.saude;
5. Melhorar a literacia em saúde na área da alimentação saudável e atividade física através do Blog dona
saúde;
6. Melhorar a capacitação dos profissionais dos cuidados de saúde primários na área da alimentação/nutrição
através da implementação do Projeto Aguarela Alimentar, tendo em vista o seu desempenho profissional na
área da informação e educação para a saúde;
7. Melhorar o processo de comunicação em educação para a saúde a fim de contribuir para a mudança
(comportamentos salutogénicos), através do projeto de formação integrada em psicologia comportamental,
trabalho em equipa, comunicação e marketing da saúde (Plano de Formação QI).
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III. Objetivos Específicos
1. Intervir nos fatores de risco do consumo alimentar através da implementação dos Projetos pão.come,
sopa.come, oleovitae, tãodoce.não e vending.saúde;
2. Criar o Núcleo Regional de Apoio e Operacionalização Local (NRAOL) ao PRPAS;
3. Implementar o Projeto integrar.saude no ACES Baixo Mondego e articular com o Movimento Zero
Desperdício, caso a mesma venha a ser aprovada pelo Conselho Diretivo da ARS Centro;
4. Criar o Blog dona saúde;
5. Implementar o plano de formação na área da motricidade humana – 3 pontos em movimento de acordo com
o resultado da candidatura efetuada ao POPH;
6. Implementar do plano de formação Aguarela Alimentar, de acordo com o resultado da candidatura efetuada
ao POPH;
7. Preparar o Plano de Formação QI e sua submissão a candidatura ao POPH.
IV. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

93%

População abrangida nos
concelhos da região Centro onde
está implementado o Projeto
“pão.come”

População residente nos
concelhos da região Centro

DSP

14%

N.º de escolas do 1º, do 2º e do
3º ciclo do ensino básico na
região Centro onde está
implementado o Projeto
“sopa.come”

N.º total de escolas do 1º, do 2º e
do 3º ciclo do ensino básico na
região Centro

DSP

Percentagem de concelhos da região
Centro onde está a ser aplicado o
Projeto Oleovitae

35%

N.º de concelhos da região
Centro onde foram realizadas
avaliações de compostos polares
nos óleos de fritura

N.º total de concelhos da região
Centro

DSP

Percentagem de entidades que
aceitaram fazer parte do NRAOL

80%

N.º de entidades que aceitaram
fazer parte do NRAOL

N.º de entidades convidadas

DSP

Percentagem de utentes com idade
igual ou superior a 14 anos com IMC
registado nos últimos 3 anos

45%

Taxa de cobertura do Projeto
“pão.come” nos concelhos da região
Centro

Taxa de cobertura do Projeto
“sopa.come” das escolas do 1º, 2º e 3º
ciclo do ensino básico da região Centro

N.º de utentes inscritos com idade
N.º de utentes inscritos com idade
igual ou superior a 14 anos e com
igual ou superior a 14 anos
IMC registado nos últimos 3 anos

Consta no QUAR
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V. Atividades Previstas
 Criar o NRAOL do PRPAS e respetivo regulamento;
 Criar, estratégias de intervenção partilhadas com as diversas entidades representadas no NRAOL nas
áreas da nutrição e da prática da atividade física).

6.1.5. Programa Nacional para a Saúde Mental
I. Enquadramento
Estudos epidemiológicos recentes mostram que os distúrbios psiquiátricos e os problemas de saúde mental
relacionados com a saúde em geral tornaram-se a principal causa de incapacidade para a atividade produtiva e
uma das principais causas de morbilidade e morte prematura em todo o mundo.
Para além da sua comparticipação específica e direta para a carga global das doenças, as perturbações
psiquiátricas têm também um efeito indireto no aumento desta carga, mediado pela existência de uma
interação complexa com outras situações clínicas e de estilos de vida disfuncionais, tais como as doenças
cardiovasculares, as doenças metabólicas, os consumos de substâncias psicoativas, os acidentes de viação e
os acidentes laborais. A magnitude deste impacto resulta não só da ampla prevalência das perturbações
psiquiátricas, mas também do facto de uma significativa proporção dos indivíduos iniciar tarde o tratamento, ou
não ter sequer acesso a cuidados adequados às suas necessidades.
Sabe-se hoje que os custos diretos e indiretos associados às perturbações psiquiátricas, decorrentes das
despesas assistenciais e da diminuição da produtividade (e.g., desemprego, absentismo, baixas por doença,
apoio a familiar doente), têm um enorme impacto económico nos orçamentos públicos, podendo atingir cerca
de 20% de todos os custos da saúde. Este facto, por si só, ilustra de forma inequívoca a relevância que as
políticas de saúde mental não podem deixar de assumir no contexto das políticas gerais de saúde dos países,
em termos nacionais.
II. Objetivos Gerais
1. Assegurar o acesso a serviços de saúde mental de qualidade;
2. Promover e proteger os direitos dos doentes;
3. Reduzir o impacto das perturbações mentais contribuindo para a promoção da saúde mental das
populações;
4. Promover a descentralização dos serviços de saúde mental, de modo a permitir um melhor acesso e a
participação das comunidades, utentes e famílias;
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5. Promover a integração dos cuidados de saúde mental no sistema geral de saúde, quer a nível dos cuidados
primários quer dos hospitais e dos cuidados continuados, de modo a diminuir a institucionalização dos doentes.
III. Objetivos Específicos
1. Completar a Rede Nacional de Serviços Locais de Saúde Mental com a criação de equipas comunitárias,
que se articulem de modo efetivo com os CSP;
2. Melhorar a informação disponível nos CSP.
IV. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Número de novas unidades de saúde
mental comunitária na ARS Centro

2

Percentagem de utentes inscritos com
registo de perturbação depressiva nos
CSP (código P76-Depressão e P03Sensação de Deprimido)

11%

Fonte
Numerador

Denominador

-

-

N.º de utentes inscritos nos CSP
com registo de perturbação N.º de utentes inscritos nos CSP
depressiva (P76 e P03)

Protocolos
Celebrados

SIARS

Consta no QUAR

V. Atividades Previstas


Implementar cuidados especializados de proximidade, integrados, assertivos e de qualidade na área da
prevenção, tratamento e reabilitação a um determinado setor geodemográfico, melhorando a sua
acessibilidade e qualidade, procurando manter a pessoa no seu meio familiar/social/cultural através de
Equipas Multidisciplinares de Saúde Mental Comunitária.
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6.1.6. Programa Nacional para as Doenças Oncológicas
6.1.6.1. Programa de Rastreio do Cancro da Mama
I. Enquadramento
Em Portugal, em 2010, o cancro da mama feminina apresentava uma taxa de mortalidade (28,6 por 100 mil
mulheres) inferior à média europeia (33,9 por 100 mil mulheres).
Também por grupos etários (< 65 e ≥ 65 anos), em 2010, a taxa de mortalidade do cancro da mama feminina
foi, em Portugal, e em ambas as coortes, inferior à média europeia, sendo que, no de < 65 anos Portugal
apresentou um taxa de 7,6 e a Europa de 7,7 por 100 mil mulheres, e, no de ≥65 anos Portugal apresentou
uma taxa de 87,5 e a Europa de 111,5 (Fonte: Eurostat).
Desde 1990 que decorre na região Centro o Programa de Rastreio do Cancro da Mama, abrangendo
atualmente 100% dos ACES da ARS Centro com uma cobertura de 68,0%.
A incidência de cancro da mama tem registado um aumento progressivo. Na região Centro, em 2010 a taxa de
incidência de cancro da mama feminina foi de 91,0 por 100 mil mulheres. Da totalidade dos cancros
diagnosticados (dentro e fora do rastreio) no mesmo ano, cerca de 9,7% eram carcinomas in situ. Até 2009, do
total de cancros detetados no rastreio,16,7 % corresponderam a carcinomas in situ (Fonte: Registo Oncológico
Regional).

II. Objetivos Gerais
1. Reduzir a mortalidade por cancro da mama feminina na região Centro;
2. Reduzir a incidência de forma invasiva do cancro da mama feminina.
III. Objetivo Específico
Aumentar o número de mulheres com diagnóstico precoce de cancro da mama (estádios 0 e 1).
IV. Metas

Indicador

Percentagem de mulheres em idade
elegível (45 a 69 anos) que realizam
rastreio do cancro da mama

Meta

69%

Periodicidade
de medição

anual

Consta no QUAR
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

Fórmula
Fonte
Numerador

Denominador

N.º total de mulheres, com
idade elegível, que realizaram
o rastreio do cancro da mama

N.º total de mulheres,
com idade elegível,
para o rastreio do
cancro da mama

LPCC_
Coimbra
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V. Atividades Previstas
 Realizar o rastreio de cancro da mama, de base populacional, através de convite bienal às mulheres de 4569 anos, inscritas nos ficheiros clínicos do SNS;
 Colaborar com o Núcleo Regional Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC/LPCC);
 Monitorizar, controlar e garantir a qualidade do programa aos vários níveis: ACES, LPCC (execução,
leitura, aferição e coordenação), hospitais de referência;
 Garantir o tratamento precoce e de qualidade das situações detetadas.

6.1.6.2. Programa de Rastreio do Cancro do Colo do Útero
I. Enquadramento
Em Portugal, em 2010, o cancro do colo do útero apresentava uma taxa de mortalidade (4,0 por 100 mil
mulheres) inferior à média europeia (4,2 por 100 mil mulheres). Nas duas últimas décadas, tem-se verificado
na Região Centro uma redução da incidência de cancro do colo uterino, em especial do cancro invasivo (8,9
por 100 000 habitantes) e da sua taxa de mortalidade (2,1 por 100 000), em 2010.
O rastreio do cancro do colo uterino está implementado em 100% dos ACES e em todos os CS da região
Centro.
Trata-se de um rastreio de base populacional que atingiu no ano de 2013 uma cobertura de 55 % em relação à
população elegível estimada.
II. Objetivos Gerais
1. Diminuir a taxa de mortalidade por cancro do colo uterino;
2. Diminuir a incidência de cancro do colo do útero invasivo.
III. Objetivos Específicos
1. Aumentar a taxa de cobertura do rastreio para 57%;
2. Diminuir para 1,2% as colheitas de citologia consideradas insatisfatórias.
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IV. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Percentagem de mulheres em idade
elegível que realizam rastreio do
cancro do colo do útero

57%

Denominador

N.º total de mulheres, com idade N.º total de mulheres, com idade SiimaRastreios e
entre os 25-64 anos, que
entre os 25-64 anos, para o
Laboratório de
realizaram o rastreio do cancro do rastreio do cancro do colo do
Citopatologia do
colo do útero
útero
CHUC e IPO

Consta no QUAR

V. Atividades Previstas
 Otimizar a monitorização do programa de rastreio através do alargamento do sistema de informação do
rastreio;
 Desenvolver o estudo epidemiológico para conhecer a incidência de cancro do colo uterino no grupo de
mulheres rastreadas e não rastreadas;
 Fomentar o rastreio do cancro do colo do útero entre as mulheres elegíveis que nunca foram rastreadas;
 Garantir os recursos necessários a cada uma das etapas do rastreio.

6.1.6.3. Programa de Rastreio do Cancro do Cólon e Reto
I. Enquadramento
O cancro do cólon e reto é o cancro mais frequente entre a população portuguesa, sendo aquele que
apresenta o maior número de mortes por doença oncológica.
Na Europa, a taxa de mortalidade por cancro do cólon e reto, tem vindo a decrescer desde 2002. Em Portugal
tem-se mantido sempre superior à taxa europeia.
A taxa de incidência (padronizada pela população padrão mundial) foi em 2008 de 31,4 por 100 000.
Em Portugal, em 2010, a taxa de mortalidade por cancro do cólon e reto, relativa a pessoas com idade inferior
a 65 anos, foi de 9,3 por 100 000, sendo superior à taxa europeia de 7,6 por 100 000.
Na região de saúde do Centro, em 2010, o cancro do cólon e reto apresentava uma taxa de mortalidade de
22,2 por 100 mil habitantes, semelhante à taxa de mortalidade nacional.
O rastreio do cancro do cólon e reto iniciou-se em 2009, em fase piloto em 30 concelhos. Em 2013 estavam
envolvidos 35 concelhos. Prevê-se o alargamento progressivo a toda a região de saúde do Centro.
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II. Objetivos Gerais
2

1. Reduzir a mortalidade por cancro do cólon e reto;
2. Reduzir a incidência de cancro invasivo;
3. Aumentar a cobertura de rastreio do cancro do cólon e reto na região Centro.
III. Objetivos Específicos
1. Diminuir para 2,4 os testes considerados inconclusivos;
2. Aumentar a taxa de cobertura do rastreio do cancro do cólon e reto para 7%.
IV. Metas
Fórmula
Indicador

Taxa de cobertura do rastreio do
cancro do cólon e reto na região
Centro

Meta

7%

Fonte
Numerador

Denominador

N.º total de indivíduos (50-70
anos) que realizaram o rastreio
nos últimos 2 anos

N.º total de indivíduos elegíveis
(50-70 anos) para rastreio do
Cancro do Cólon e Reto na
região Centro

SiimaRastreios e
Laboratório de
Citopatologia do
CHUC e IPO

Consta no QUAR

V. Atividades Previstas
 Divulgar o programa de rastreio junto dos profissionais de saúde dos cuidados primários;
 Comunicar a informação adequada aos utentes alvo do rastreio (educação para a utilização do teste de
rastreio);
 Garantir os recursos necessários para todas as etapas do rastreio;
 Garantir o diagnóstico e tratamento precoce das situações detetadas;
 Monitorizar o programa de rastreio do cancro do cólon e reto de acordo com as orientações internacionais.
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6.1.7. Programa Nacional para as Doenças Respiratórias
I. Enquadramento
Em 2012 a DGS constituiu três novas áreas de intervenção, uma das quais referente às doenças respiratórias.
O Plano Nacional para as Doenças Respiratórias (PNDR), de acordo com o despacho n.º 404/2012, 2.a série,
n.º 10, de 13 de janeiro, está alicerçado em 4 alíneas que representam áreas de influência bem identificadas e
prevalentes, como a asma brônquica, a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), a síndrome de apneia do
sono e uma vertente de patologias menos frequentes, mas de alta diferenciação, que inclui a hipertensão
pulmonar, a patologia intersticial e a fibrose quística. Transversais a estes 4 eixos estratégicos, encontram-se
áreas de intervenção fundamentais para todos eles, de onde se destaca a espirometria e os cuidados
respiratórios domiciliários.
O PNDR é uma oportunidade para enfrentar, sistematizadamente, a doença respiratória como um problema
prioritário de saúde em Portugal.
II. Objetivos
1. Aumentar a proporção de utentes com diagnóstico DPOC;
2. Aumentar a percentagem de ACES com oferta de espirometria realizada nos CSP em integração com a
pneumologia hospitalar;
3. Promover o desenvolvimento de projetos locais no âmbito da articulação e da melhoria de qualidade dos
cuidados na área do síndrome de apneia do sono.
III. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Percentagem de
utentes
diagnóstico de DPOC

com

Percentagem de ACES com oferta de
espirometria realizada nos CSP em
integração com a pneumologia
hospitalar. Com aplicação em 4 ACES:
Cova Beira, Baixo Mondego, Pinhal
Litoral e Pinhal Interior Norte

4%

44%

Denominador

N.º de utentes inscritos com
N.º de utentes inscritos na região
diagnóstico de DPOC registado na
Centro
região Centro

N.º de ACES com oferta de
espirometria realizada em
integração com a pneumologia
hospitalar

Abranger
Número de projetos locais no âmbito pelo menos
da articulação e da melhoria de
6
qualidade dos cuidados na área do US F/UCS P
síndrome de apneia do sono
da ARS
Centro
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SIARS – Código
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N.º total de ACES

Coordenador
Regional do
Programa Nacional
das Doenças
Respiratórias
(via DSP)

-

Coordenador
Regional do
Programa Nacional
das Doenças
Respiratórias
(via DSP)
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6.1.8. Programa Nacional para as Doenças Cérebro-cardiovasculares
I. Enquadramento
As doenças do aparelho circulatório são uma das principais causas de morte e de incapacidade nas
sociedades ocidentais, nas quais Portugal se inclui. A região Centro não é exceção neste aspeto, sendo de
prever que o impacto nefasto destas doenças se venha a agravar com o crescente envelhecimento da
população e com o aumento da prevalência dos vários fatores de risco a elas associadas, particularmente na
população mais jovem.
II. Objetivo Geral
Reduzir o impacto das doenças do aparelho circulatório na região.
III. Objetivos Específicos
1. Promover o controlo multidisciplinar e organizado dos principais fatores de risco modificáveis, não só nos
doentes mas principalmente na população saudável mais jovem;
2. Promover a organização mais eficiente dos recursos físicos e humanos já existentes, permitindo oferecer a
um maior número de pessoas o acesso ao tratamento;
3. Reduzir a mortalidade e a morbilidade por doenças isquémicas do coração e por acidente vascular cerebral
(AVC), através da redução da mortalidade intra-hospitalar do enfarte agudo do miocárdio com
supradesnivelamento de ST abaixo dos 6%, aumentar para 30% os doentes com AVC enviados pela Via Verde
com pelo menos 5% sujeitos a fibrinólise, e aumento da percentagem de doentes com hipertensão arterial
(HTA) controlada na região Centro para níveis superiores a 15% da população com HTA;
4. Promover o tratamento adequado das complicações agudas;
5. Sensibilizar a população e os profissionais de saúde para a prevenção dos fatores de risco, promover
hábitos saudáveis, nomeadamente em termos de alimentação adequada e combate ao sedentarismo;
6. Criar ou melhorar as condições logísticas para diagnóstico e controlo das doenças isquémicas do coração
nas diversas unidades de saúde;
7. Promover o preenchimento da ficha de avaliação de risco cardiovascular que poderá ser realizada pelos
profissionais de saúde nas suas aplicações informáticas, ou pelo próprio utente na sua página personalizada
do Portal do Utente (PU);
8. Introduzir novas ferramentas de intervenção, apoio e controlo, através de novas tecnologias de informação e
comunicação, como será o caso da Telemedicina, telemonitorização e dos PU e Portal do Profissional.
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IV. Metas
Fórmula
Indicador

Percentagem de hipertensos (sem
doença cardiovascular nem diabetes),
com determinação de risco
cardiovascular (3 anos)

Meta

15%

Fonte
Numerador

Denominador

N.º de utentes com idade ≥ 20
anos, com HTA (sem doença
cardiovascular nem diabetes) e
pelo menos uma avaliação de
risco cardiovascular nos últimos 3
anos, nos CSP da região Centro

N.º total utentes com idade ≥ 20
anos, com HTA nos CSP da
região Centro

SIARS

12

-

-

Conselhos
Clínicos dos
ACES,
Serviços de
Cardiologia
envolvidos

12%

N.º de utentes inscritos no PU

N.º total de utentes

ACSS

Percentagem de hipertensos com
pressão arterial em cada semestre

60%

N.º de hipertensos com pelo
menos uma pressão arterial
registada no último semestre

N.º de hipertensos com o
diagnóstico de hipertensão (K86
ou k87) ativos, durante pelo
menos os 6 meses

SIARS

Percentagem de doentes com AVC
referenciados para Unidades de AVC
(reabilitação, fisioterapia, etc)

30%

N.º de utentes com AVC
referenciados via Verde

N.º de utentes com AVC

CNDC

Taxa de mortalidade intra-hospitalar
por EAM com supra ST

6%

N.º de óbitos de doentes EAM
supra ST

N.º total de utentes entrados em
UCIC com EAM supra ST

Serviços de
Cardiologia
envolvidos

Número de unidades de saúde com
telemedicina e/ou telemonitorização

Percentagem de utentes inscritos no PU

Consta no QUAR

V. Atividades Previstas
 Dar continuidade ao Programa de Hipercoagulação que consistirá em promover e ampliar no terreno a sua
utilização, mediante apoio em termos de material de controlo do Instituto Nacional de Reabilitação e
formação contínua dos profissionais de saúde;
 Melhorar e agilizar as normas e vias para aquisição das tiras a utilizar;
 Desenvolver uma campanha de sensibilização de forma continuada na utilização da Plataforma de Dados
de Saúde (PDS) e PU e promover a utilização do PU como interface de ligação utente/SNS e de criação de
hábitos de autocontrolo e autoavaliação de risco, em especial através dos scores de avaliação de risco
(entre os quais o de risco cardiovascular da Sociedade Europeia de Cardiologia) que irão ser incluídos no
referido portal;
 Criar hábitos de consulta da PDS e PU, junto dos profissionais de forma a proceder de forma rotineira o
registo de risco cardiovascular dos seus utentes utilizadores;
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 Monitorizar as Vias Verdes AVC e Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) ao longo de 2014, por forma a
agilizar e melhorar os circuitos de informação e aumentar a utilização adequada e atempada das Vias
Verdes;
 Iniciar processos experimentais de telemonitorização (a partir do domicílio) em alguns doentes de risco
cardiovascular, e promover o recurso a helpdesk nos serviços de cardiologia dos diversos hospitais (ou nas
urgências) para que em qualquer momento se possam transmitir dados (eletrocardiogramas, dados clínicos
e videoconferência) entre os médicos de família, que no terreno se confrontem com situações que careçam
de orientação urgente, e os especialistas em cardiologia. A mesma metodologia poderá ser utilizada para
ligações entre hospitais para esclarecimento e referenciação dos doentes cardiovasculares;
 Prosseguir com o Programa “pão.come” que tem levado a uma significativa diminuição da percentagem de
sal no pão na grande maioria dos distritos da região, e prever outros programas na mesma linha de
orientação, como por exemplo, acordar com diversos restaurantes, nomeadamente cadeias de fast-food, a
promoção de menus saudáveis.

6.1.9. Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos
I. Enquadramento
88
As infeções associadas aos cuidados de saúde são causa significativa de morbimortalidade, assim como de
gastos acrescidos de recursos hospitalares e comunitários. Um terço das infeções associadas aos cuidados de
saúde é evitável. Diminuir as infeções é um dos maiores desafios para as unidades de saúde e seus
profissionais, quer pelas suas implicações, na segurança dos doentes e na qualidade dos cuidados, quer pelos
seus custos económicos e sociais associados.
O controlo das infeções associadas aos cuidados de saúde está associado à prevenção da resistência aos
antimicrobianos, que no tratamento dos doentes com infeções, contribuíram para a redução da
morbimortalidade. Pela evidência da associação, entre o nível de consumo de classes específicas de
antibióticos e a resistência a essas classes, devido ao uso frequentemente inadequado, a segurança dos
antibióticos no tratamento de muitas situações clínicas, está ameaçada pela perda de eficácia.
A efetiva e eficiente consecução dos objetivos traçados no âmbito do Programa de Prevenção e Controlo de
Infeção e Resistência aos Antimicrobianos depende do envolvimento e co-responsabilização de todos os
parceiros numa eficaz implementação e acompanhamento das ações e medidas a desenvolver, para além da
especial colaboração dos profissionais de saúde.
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O esforço de redução das infeções associadas aos cuidados de saúde e a correta utilização de
antimicrobianos deverá passar por dar particular atenção a determinados aspetos estruturais, que são
igualmente transversais a todas as medidas a implementar:
 Cumprimento da legislação em vigor;
 Implementação de boas práticas clinicas na utilização de antibioterapia e nos cuidados de saúde
prestados;
 Adequado acompanhamento, sensibilização e formação dos profissionais de saúde para o seu
cumprimento;
 Adequada monitorização e vigilância das práticas clínicas.
II. Objetivos Gerais
1. Reduzir a taxa de infeções associadas aos cuidados de saúde;
2. Reduzir a taxa de microorganismos com resistência aos antimicrobianos.
III. Objetivos Específicos
1. Vigilância contínua da infeção associada aos cuidados de saúde;
2. Vigilância contínua do consumo de antibióticos;

89

3. Vigilância da incidência de microorganismos multirresistentes.
IV. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

DDD (Dose Diária Definida) por 1000
habitantes dia de consumo hospitalar
de carbapenemos

0,12

N.º de DDD de carbapenemos
consumidas em meio hospitalar

N.º total de habitantes*365 dias

INFARMED

DDD por 1000 habitantes dia de
consumo de quinolonas na comunidade

2,7

N.º de DDD de quinolonas
consumidas na comunidade

N.º total de habitantes*365 dias

INFARMED

6

-

-

DSP

30%

N.º de ACES com centralização
das atividades de esterilização,
tratamento de roupas e gestão de
resíduos

N.º total de ACES na região
Centro

DSP

Número de ACES com Campanha de
Higiene das Mãos
Percentagem de ACES com
centralização das atividades de
esterilização, tratamento de roupas e
gestão de resíduos
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(continuação)
Fórmula
Indicador

Percentagem de hospitais aderentes à
vigilância de microrganismos resistentes
(microrganismos problema e
microrganismos alerta)

Pontos percentuais de redução do
número de bacteriemias por MRSA por
1000 dias de internamento em relação
a 2012

Taxa de bacteriemias por MRSA no
total de bacteriemias por
Staphylococcus aureus

Meta

Fonte

60%

5

Numerador

Denominador

N.º de Hospitais/CH/ULS
aderentes à vigilância de
microrganismos resistentes
(microrganismos problema e
microrganismos alerta)

N.º total de Hospitais/CH/ULS

Norma
04/2013
(INSA e DGS)

Programa de
(N.º de bacteriemias por MRSA
vigilância
por 1000 de dias de internamento N.º de bacteriemias por MRSA epidemiológica
no ano)-(N.º de bacteriemias por por 1000 dias de internamento em das infeções
MRSA por 1000 de dias de
2012
nosocomiais
internamento em 2012)
da corrente
sanguínea

0,58

N.º de bacteriemias por MRSA

N.º total de bacteriemias por
Staphylococcus aureus

Programa de
vigilância
epidemiológica
das infeções
nosocomiais
da corrente
sanguínea

V. Atividades Previstas


Dinamizar formação sobre uso adequado de antibióticos, tanto em meio hospitalar como em ambulatório;



Dinamizar campanhas de sensibilização para o cidadão, sobre o uso prudente dos antibióticos, alertando
para os riscos associados ao seu uso;



Colaborar nas ações de formação realizadas pelos grupos coordenadores locais, dirigidas às políticas,
procedimentos e padrões, de acordo com o Plano Operacional de Prevenção e Controlo de Infeção e
Resistência aos Antimicrobianos de cada unidade;



Colaborar com a Rede Nacional de Registo das infeções associadas aos cuidados de saúde, com a
adesão a pelo menos um dos programas de vigilância epidemiológica propostos e aplicáveis;



Normalizar as estruturas de controlo de infeção e prevenção de resistências aos antimicrobianos, em
termos de estrutura e missão, de acordo com o programa nacional;



Propor às unidades de CSP e de UCCI atividades de prevenção e controlo de infeção adicionais,
adaptadas à realidade e necessidades destas unidades;



Promover a centralização das atividades de esterilização, tratamento de roupas e gestão de resíduos;



Realizar auditorias periódicas às políticas e práticas de controlo de infeção nas unidades de saúde da
região.
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6.2. Outros Programas Nacionais de Saúde
6.2.1. Programa Nacional de Saúde Escolar
I. Enquadramento
Para o ano 2014 (ano letivo 2013/2014), a intervenção da Saúde Escolar (SE) dá continuidade no âmbito do
Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) à execução de atividades nas áreas de:
 saúde individual e coletiva
 inclusão escolar
 ambiente e saúde
 promoção de estilos de vida saudáveis
 intervenções orientadas para necessidades concretas da comunidade educativa
A organização das equipas de saúde escolar dos ACES e ULS é fundamental para o desenvolvimento do
PNSE e para a resposta à comunidade escolar.
O PNSE destina-se a toda a comunidade educativa dos jardim-de-infância, das escolas do ensino básico e do
ensino secundário e instituições com intervenção na população escolar, desenvolvendo-se nos
estabelecimentos de educação e ensino do Ministério da Educação, nas Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS), bem como noutros estabelecimentos cuja população seja considerada mais
vulnerável ou de risco acrescido e, sempre que os recursos humanos o permitam, nos estabelecimentos de
ensino cooperativo e/ou particular.
II. Objetivo Geral
Contribuir para a promoção e proteção da saúde, o bem-estar e o sucesso educativo das crianças e dos jovens
escolarizados.
III. Objetivos Específicos
1. Promover e proteger a saúde e prevenir a doença na comunidade educativa;
2. Apoiar a inclusão escolar de crianças com necessidade de saúde especiais;
3. Promover um ambiente escolar seguro e saudável;
4. Reforçar os fatores de proteção relacionados com os estilos de vida saudáveis;
5. Contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras da saúde.
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IV. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

Percentagem de alunos do préescolar abrangidos por SE

85%

N.º de alunos do pré-escolar

N.º total de alunos matriculados no
pré-escolar

DSP

Percentagem de alunos do 1º CEB
abrangidos por SE

88%

N.º de alunos do 1.º CEB

N.º total de alunos matriculados no
1.º CEB

DSP

Percentagem de alunos do 2º CEB
abrangidos por SE

67%

N.º de alunos do 2.º CEB

N.º total de alunos matriculados no
2.º CEB

DSP

Percentagem de alunos do 3º CEB
abrangidos por SE

65%

N.º de alunos do 3.º CEB

N.º total de alunos matriculados no
3.º CEB

DSP

Percentagem de alunos do
secundário abrangidos por SE

55%

N.º de alunos do Secundário

N.º total de alunos matriculados no
Secundário

DSP

Percentagem de alunos que realizam a
higiene oral no pré-escolar

10%

N.º de alunos que escovam os
dentes nas pré-escolas

N.º total de alunos das préescolas

DSP

Percentagem de alunos que realizam a
higiene oral no 1.º CEB

5%

N.º de alunos que escovam os
dentes nas escolas do 1.º CEB

N.º total de alunos do 1.º CEB das
escolas

DSP

V. Atividades Previstas


Apoiar a implementação do PNPSE em todos os ACES e ULS da região Centro;



Promover uma articulação efetiva com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares/outros;



Promover uma articulação efetiva com outros programas, projetos, atividades e intervenções que
promovam a cidadania da comunidade educativa;



Apoiar o desenvolvimento, monitorização e avaliação de outros projetos regionais/locais no âmbito da
saúde escolar, nomeadamente: “+ Contig@”; In-Dependências; Conta, Peso e Medida;



Colaborar com a DICAD na criação, adaptação, formação, implementação e avaliação, no âmbito de
programas de intervenção em contexto escolar;



Articular as intervenções, sinergicamente, com instituições, organizações e associações da sociedade
civil que acrescentem mais-valia ao trabalho da saúde escolar;
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Dirigir a intervenção para toda a comunidade educativa, promovendo a equidade no acesso à informação
e a resolução de problemas da competência do setor da Saúde;



Dar formação aos profissionais de saúde que integram as equipas de saúde escolar nas áreas
consideradas prioritárias.

6.2.2. Programa Nacional de Saúde Infantil
I. Enquadramento
A ARS Centro, atendendo à efetividade conseguida com o Programa Nacional de Saúde Materna e Infantil
reconhece o importante papel que a Comissão Regional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente
(CRSMCA) e as Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF) têm tido na obtenção dos excelentes resultados
nesta área.
A CRSMCA tem como missão dar cumprimento aos Despachos n.º 4359/98 de 17 de fevereiro e 12917/98 de
26 junho, no campo da Defesa da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente e tem como visão a
referenciação dos cuidados perinatais e pediátricos, que tem demonstrado ser um modelo eficaz e eficiente e
responsável pelo sucesso da assistência materna e infantil.
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II. Objetivos Gerais
1. Implementar/consolidar os circuitos assistenciais de modo a garantir acesso universal e equitivo com
equidade aos vários circuitos assistenciais da saúde da mulher, criança e adolescente, nomeadamente:
● Vigilância da saúde materno-fetal
● Vigilância da saúde infantil e adolescente
● Ação da saúde para crianças e jovens em risco
● Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (intervenção precoce)
● Saúde dos adolescentes
● Doença crónica (cuidados continuados)

2. Promover a cooperação inter-profissional e complementaridade inter-institucional;
3. Consolidar as Redes de Referência;
4. Coordenar as UCF;
5. Desenvolver o processo da gestão do conhecimento e circulação da informação entre os vários
intervenientes;
6. Desenvolver o processo de avaliação e formação;
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7. Facilitar o acesso à informação através da atualização do site da CRSMCA:
http://www.arscentro.min-aude.pt/Institucional/projectos/crsmca/comissao/Paginas/default.aspx

8. Monitorizar indicadores e programas de intervenção.
III. Objetivos Específicos
1. Respeitar e criar condições para cumprir o despacho n.º9872/2010;
2. Retificar a composição e manter a coordenação das UCF;
3. Retificar as Redes de Referência nos vários circuitos assistenciais adaptando-as à reformulação dos
cuidados primários e aos novos modelos de gestão hospitalar.
IV. Indicadores a monitorizar
Indicador

Fonte

Área Pediátrica / Adolescente
Percentagem de RN com primeira consulta de vigilância antes dos 28 dias

SIARS

Percentagem de crianças inscritas nas USF / UCSP com uma consulta dos 10 aos 13 anos

SIARS

Número de centros de saúde com Núcleos de Apoio à Criança e Jovens em Risco em funcionamento

ACES

Número de centros de saúde com equipas de intervenção precoce

ACES

Crianças/Utentes sem médico de família

SIARS

Percentagem de lactentes com aleitamento materno exclusivo até aos 2-4-6 m

SAPE

Número de Notícias de Nascimento recebidas

ACES

Número de Crianças de Risco sinalizadas através da notícia de nascimento

ACES

Número de Crianças de Risco observadas ( das sinalizadas )

ACES

Número de Crianças de Risco observadas em visitas domiciliárias

ACES

Área Materma
Percentagem de grávidas sem consultas

Noticia Nascimento

Percentagem de grávidas mal vigiadas

Noticia Nascimento

Percentagem de grávidas inscritas com primeira consulta no 1.º trimestre

SIARS

Percentagem de grávidas inscritas nas USF / UCSP que efectuaram revisão de puerpério

SIARS

Óbitos perinatais
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V. Atividades Previstas


Coordenar a ação das UCF:
a) Reunir com coordenadores das UCF/ presidentes dos conselhos clínicos
i.

ii.

Concretizar os Programas de Intervenção:


Auditoria de óbitos



Gravidezes mal vigiadas



Recém-nascido risco social

Rentabilizar a Notícia de Nascimento, eBoletim (boletim de saúde infantil informatizado na
plataforma da saúde) através da monitorização de indicadores e orientação das situações de
risco;

iii.

Criar condições para uniformizar e concretizar o Protocolo de Vigilância da Grávida a nível
regional;

iv.

Implementar o Circuito Assistencial do Adolescente:


Formação dos prestadores (vigilância longitudinal). Consulta 10-13 anos



Referenciação (serviços de saúde e escolas)

b) Organizar os plenários das UCF


Consolidar os programas de transferência ante-natal e pós-natal e os processos de referenciação das
áreas diferenciadas;



Continuar a apoiar e a consolidar as UCF inter-hospitalares:
i.

Implementar a auditoria dos óbitos e transportes in útero e pós natais;

ii.

Estruturar o circuito dos adolescentes (internamento e referenciação) nas áreas
diferenciadas;

iii.

Estruturar as urgências das áreas diferenciadas;

iv.

Resolver a assistência da Pedopsiquiatria a nível regional.



Atualizar as Redes de Referência e os protocolos de referência nos vários circuitos assistenciais;



Intervir junto dos diretores executivos dos ACES para colmatar a assistência aos utentes sem médico;



Dar continuidade à atualização do site;



Concretizar o Plano de Formação de Prestadores (assistência ao adolescente);



Integrar e cooperar com estruturas dedicadas à saúde infantil e do adolescente, nomeadamente, SE,
Direção Regional de Educação do Centro, Instituto Português da Juventude, entre outros;



Continuar a estruturar e dinamizar os Núcleos de Apoio à Criança e Jovem de Risco;



Melhorar os processos de referenciação para as Equipas de Intervenção Precoce.
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6.2.3. Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral
I. Enquadramento
O quadro conceptual do Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral (PNPSO) corresponde a uma
estratégia global de intervenção assente na promoção da saúde, prevenção e tratamento das doenças orais,
desenvolvendo-se ao longo do ciclo de vida e nos ambientes onde as crianças e jovens vivem e estudam.
O programa abrange três segmentos populacionais prioritários: crianças e jovens, grávidas e idosos, utentes
do SNS.
 Saúde Oral em Saúde Infantil - Destinado a crianças com idade inferior a 7 anos, com situações de
considerável gravidade ponderadas por critérios de dor e grau de infeção. O cheque-dentista dá
acesso ao tratamento de dois dentes temporários com cárie.
 Saúde Oral nas Crianças e Jovens - Tendo em conta a cronologia da erupção dentária deverão ser
intervencionadas prioritariamente as coortes dos 7 anos, na condição de já se ter verificado a erupção
dos primeiros molares; dos 10 anos, na condição de já se ter verificado a erupção dos pré-molares;
dos 13 anos, na condição de já se ter verificado a erupção dos segundos molares. A finalidade é aos
15 anos, os jovens que frequentam as escolas públicas e IPSS do Continente terem todos os dentes
permanentes devidamente tratados e/ou protegidos, nomeadamente molares e pré-molares e ter
adquirido saberes e competências suscetíveis de assegurar a manutenção da boca saudável, durante
toda a vida. A partir de 2010, ano letivo 2009/2010, passaram a ter acesso a tratamentos dentários, as
crianças de 8, 11 e 14 anos, com situações de cárie em dentes permanentes, que tiveram acesso ao
programa através da saúde escolar, no ano anterior e que terminaram os respetivos planos de
tratamento.
 Saúde Oral nas Crianças e Jovens idades intermédias e Jovens - Destinado a crianças de 8, 9, 11,
12, 14 e 15 anos que tiveram acesso ao Programa através da Saúde Escolar em ano anterior e que
terminaram os planos de tratamento. O cheque-dentista dará acesso ao tratamento de dois dentes
permanentes com cárie.
 Saúde Oral nas Crianças e Jovens: 15 Anos completos - Destinado a crianças e jovens com 15 anos
completos que frequentam escolas públicas ou IPSS e que, no âmbito do PNPSO aos 13 anos de
idade, utilizaram cheque-dentista ou documento de referenciação para higiene oral (intervenção no
CS). No final do ciclo de intervenção, as crianças de 15 anos completos devem ter todos os dentes
permanentes atingidos por cárie devidamente tratados; ter os molares e pré-molares sãos, protegidos
com selantes de fissuras; ter adquirido saberes e competências suscetíveis de assegurar a
manutenção da boca saudável.
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 Saúde Oral na Grávida - Destinado a grávidas em vigilância pré-natal no SNS. Os "cheques-dentista",
no máximo de três, permitirão o acesso ao diagnóstico e a cuidados preventivos e curativos de
medicina dentária, de acordo com as necessidades identificadas. Os cheques cobrem os tratamentos
necessários, de modo a garantir que a mulher grávida, no final do tratamento, fique livre de lesões
ativas de cárie dentária. A execução destes tratamentos pode ser concluída até 60 dias após a data
prevista para o parto ou da data efetiva do mesmo. O primeiro cheque será atribuído a todas as
grávidas que optem por aceitar a sua referenciação para medicina dentária. Os restantes cheques
serão atribuídos às grávidas cuja situação clínica assim o justifique.
 Saúde Oral nas Pessoas Idosas - Destinado a beneficiários do Complemento Solidário para Idosos,
utentes do SNS. Os "cheques-dentista", no máximo de dois por cada período de 12 meses, darão
acesso a um conjunto de cuidados de saúde oral essenciais para preparar a eventual aplicação de
próteses dentárias, bem como para identificar e tratar outros problemas de saúde oral neste grupo
etário.
 VIH/SIDA - Destinado pessoas infetadas por VIH/SIDA em seguimento no SNS. Os "chequesdentista" serão no máximo de seis cheques, divididos em duas fases de utilização e com a validade
de 12 meses após a data de emissão. No seu conjunto, os cheques permitirão o tratamento de um
mínimo de 11 dentes, podendo este número descer a 9, caso o plano de tratamentos inclua a
realização de endodontias. A partir de 1 de Agosto de 2013, através da circular normativa n.º 13 da
DGS, o programa foi alargado aos jovens da coorte dos 15 anos completos.
II. Objetivo Geral
Promover a saúde oral, diminuir a incidência e a prevalência das doenças orais nas populações alvo dos
diferentes projetos.
III. Objetivos Específicos
1. Implementar o PNPSO como programa prioritário em todos os ACES e ULS da região Centro;
2. Dotar todos os ACES com material e equipamento médico-dentário;
3. Dotar todos os ACES com, pelo menos, um higienista oral;
4. Promover estágios de higienistas orais;
5. Garantir o acesso das grávidas da região Centro, utentes do SNS, aos cuidados médico-dentários;
6. Garantir o acesso dos idosos beneficiários do Complemento Solidário da região Centro utentes do SNS, aos
cuidados médico-dentários;
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7. Garantir o acesso das crianças e jovens das coortes definidas em orientação da DGS, da região Centro, aos
cuidados médico-dentários;
8. Garantir o acesso dos doentes infetados pelo VIH/SIDA da região Centro, aos cuidados médico-dentários;
9. Implementar auditorias, em colaboração e articulação com a DGS, aos ACES e ULS selecionados.
IV. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

Taxa de utilização do 1º cheque
dentista no projeto SOCJ no âmbito do
PNPSO

60%

N.º de primeiros cheques dentistas
utilizados no projecto SOCJ no
âmbito do PNPSO

N.º total de primeiros cheques
dentistas emitidos no projecto
SOCJ no âmbito do PNPSO

SISO

Taxa de utilização global de cheques
dentista e referenciações para higiene
oral (7/10/13 anos)

75%

N.º de cheques dentista e
referenciações para higiene oral
utilizados

N.º de cheques dentista e
referenciações para higiene oral
emitidos

SISO

Taxa execução PNSO (referenciações
HO)

67%

N.º de referenciações HO
utilizados

N.º de referenciações HO emitidos

SISO

Consta no QUAR

V. Atividades Previstas


Participar nas reuniões da DGS/Saúde Oral e reunir com os responsáveis dos ACES e ULS;



Articular com outras entidades/instituições profissionais;



Articular com outros programas/projetos;



Avaliar e monitorizar o programa de saúde oral;



Reuniões com a DGS e ACES/ULS, para implementação do processo de auditoria ao programa;



Planear as auditorias nos ACES e ULS envolvidos;



Elaborar relatórios das auditorias realizadas aos médicos dentistas;



Enviar a todos os médicos dentistas auditados, os respetivos relatórios das auditorias.
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6.2.4. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes
I. Enquadramento
As projeções da OMS colocam, em 2020, os acidentes “intencionais e não intencionais” como a terceira causa
de morte, a seguir às doenças cérebro-cardiovasculares e à depressão. Os acidentes são um grave problema
de saúde pública, em grande parte evitável, com medidas de prevenção simples, mas extremamente eficazes.
Em Portugal, no conjunto da mortalidade por “acidentes não intencionais”, os óbitos por acidentes de viação
destacam-se pela sua magnitude. As crianças, as pessoas idosas e as pessoas com deficiência são grupos
especialmente vulneráveis aos acidentes de viação e aos acidentes domésticos e de lazer. Os adultos jovens
são vítimas frequentes de acidentes de trabalho. O meio físico, o ambiente urbano e a inadequação dos
mecanismos de proteção, são com frequência causa de acidentes não intencionais.
A prevenção dos acidentes, baseada numa intervenção de saúde pública, é útil quando combina: estratégias
de mudança dos ambientes, respostas dirigidas para os grupos mais vulneráveis e canaliza os resultados da
avaliação e da investigação para a intervenção comunitária. O sucesso da promoção da segurança e da
prevenção dos acidentes depende de uma abordagem intersectorial e interdisciplinar. A comprovada eficácia
das medidas de prevenção disponíveis, a par da melhoria do nível de literacia em saúde e em segurança e
uma intervenção sobre os determinantes sociais dos acidentes, têm-se revelado vantajosas para os sistemas
de saúde e de segurança social, com importantes ganhos em saúde.
II. Objetivo Geral
Promover a segurança e prevenir os acidentes não intencionais na população da área de abrangência da ARS
Centro.
III. Objetivos Específicos
1. Caraterizar os acidentes não intencionais na região Centro;
2. Incentivar e apoiar o desenvolvimento e/ou implementação de ações/projetos na área da promoção da
segurança e prevenção de acidentes, nos ACES/ULS da ARS Centro e entidades/instituições da comunidade;
3. Promover a capacitação dos profissionais de saúde e de outros setores em promoção da segurança e
prevenção de acidentes;
4. Melhorar a literacia em segurança rodoviária infantil das famílias portuguesas e assegurar o transporte de
todos os bebés, num sistema de retenção adequado, vulgo cadeirinha, logo desde a alta da maternidade;
5. Dinamizar e apoiar o desenvolvimento de parcerias na área da promoção da segurança e prevenção de
acidentes.
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IV. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

N.º Total de ACES e ULS

DGS e/ou
ACES/ULS

N.º Total de ACES e ULS

DGS e/ou
ACES/ULS

Taxa de adesão ao Projeto “Bebés,
Crianças e Jovens em Segurança”

75%

N.º de ACES e ULS que
formalizaram candidatura ao
projeto “Bebés, Crianças e
Jovens em Segurança”

Taxa de adesão ao Projeto de
Prevenção de Acidentes Domésticos
com pessoas idosas “Com mais
Cuidado”

25%

N.º de ACES e ULS que
formalizaram candidatura ao
projeto “Com mais Cuidado”

V. Atividades Previstas


Recolher e estudar o tipo de acidentes não intencionais nos hospitais/CH da região Centro, por idade,
sexo e concelho;



Desafiar as equipas de prevenção de acidentes e outros profissionais dos ACES que realizaram as
formações da DGS no ano de 2013, para a implementação dos projetos de âmbito regional/nacional e
outros de prevenção dos acidentes não intencionais;



Apoiar/acompanhar os projetos que emergirem na região Centro pela equipa regional do programa;



Implementar e dinamizar o Projeto “Literacia em Saúde em Cuidados de Saúde Primários: uma estratégia
para capacitar cidadãos na prevenção de quedas e promoção da saúde” nos ACES da região Centro em
parceria com a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra;



Desenvolver e/ou apoiar iniciativas de promoção da segurança e prevenção universal dos acidentes,
destinadas à população em geral, assim como, ações de prevenção seletiva, dirigidas a grupos da
população identificados como sendo de maior risco, nomeadamente idosos;



Realizar reuniões com as equipas locais de prevenção de acidentes dos ACES e ULS, para
articulação/dinamização da implementação local do programa.

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

100

Plano de
Atividades

2014

6.2.5. Programa Nacional de Vacinação
I. Enquadramento
A aplicação do Programa Nacional de Vacinação (PNV) permitiu controlar as doenças-alvo de vacinação. A
incidência de algumas doenças transmissíveis e o seu impacto em termos de saúde pública está a diminuir
graças às elevadas taxas de cobertura resultantes da aplicação deste programa.
Em função da evolução tecnológica e da correspondente disponibilidade de vacinas, bem como da situação
epidemiológica nacional, o PNV tem como principais objetivos, a manutenção da eliminação da poliomielite, a
eliminação do sarampo e da rubéola e a vacinação dos adultos contra o tétano e difteria.
No âmbito do DSP da ARS Centro foi constituído um grupo que integra os responsáveis dos ACES e das ULS
pelo Programa (inicialmente formado em 2001, no âmbito do Centro Regional de Saúde Pública do Centro), a
fim de operacionalizar o PNV no âmbito regional, através da implementação do projeto “Excelência na
Vacinação”. Este projeto tem como finalidade, proporcionar à população da Região Centro, serviços de melhor
qualidade na área da vacinação, utilizando normas de procedimento, materiais e avaliação comuns, de forma a
permitir adotar, introduzir ou alterar medidas corretoras, contribuindo assim para o controlo, eliminação e
eventual erradicação de doenças alvo do PNV.
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II. Objetivos Gerais
1. Monitorizar e avaliar as taxas de cobertura vacinal na região Centro;
2. Manter e, em alguns indicadores aumentar, as taxas de cobertura vacinal na região Centro;
3. Reduzir a prevalência das doenças evitáveis pela vacinação na região Centro;
4. Uniformizar em todos os ACES e ULS o mesmo sistema de informação e os mesmos indicadores;
5. Apoio na implementação do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo e do Plano Nacional de
Erradicação da Poliomielite – Plano de Ação Pós- Eliminação;
6. Promover a realização de ações de formação.
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III. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

Taxa de cobertura vacinal da VAS PR
II aos 7 anos

98%

N.º de crianças com 7 anos com o
PNV cumprido para a vacina
VASPR II

N.º total de crianças com 7 anos

SINUS

Taxa de cobertura vacinal na coorte
feminina de 13 anos de idade que
iniciou vacinação anti-HPV

91%

N.º de raparigas nascidas em
2001, com a primeira dose da
vacina HPV

N.º de raparigas inscritas nas
unidades de saúde, nascidas em
2001

SINUS

Taxa de cobertura vacinal da
Pentavalente (DTPaHibVIP 3), aos 2
anos

98%

N.º de crianças inscritas nas
N.º de crianças vacinadas com
unidades de saúde, nascidas em
DTPaHibVIP 3, nascidas em 2012
2012

SINUS

Taxa de cobertura vacinal da DTPa
(PNV cumprido) aos 2 anos

96%

N.º de crianças com 2 anos com o
PNV cumprido para a vacina
DTPa

SINUS

Taxa de cobertura vacinal (PNV
cumprido), aos 2 anos

97%

N.º crianças inscritas e vacinadas
N.º crianças inscritas, nascidas em
(PNV cumprido) nascidas em
2012
2012

Taxa de cobertura vacinal (PNV
cumprido), aos 7 anos

97%

N.º total de crianças com 2 anos

N.º de crianças inscritas e
vacinadas (PNV cumprido)
nascidas em 2007

N.º de crianças inscritas, nascidas
em 2007

SINUS

SINUS
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Taxa de cobertura vacinal (PNV
cumprido), aos 14 anos

96%

N.º de jovens inscritos e
vacinados (PNV cumprido)
nascidas em 2000

N.º de jovens inscritos, nascidos
em 2000

SINUS

Taxa de cobertura vacinal da VIP 4,
aos 7 anos

98%

N.º de crianças inscritas e
vacinadas com VIP 4, nascidas
em 2007

N.º de crianças inscritas, nascidas
em 2007

SINUS

Taxa de cobertura vacinal da
VIP/VAP, aos 17 anos

98%

N.º de jovens inscritos e
vacinados com VIP, nascidos em
1997

N.º de jovens inscritos, nascidos
em 1997

SINUS

Taxa de cobertura vacinal da VIP, aos
17 anos

98%

N.º de jovens inscritos e
vacinados com VIP, nascidos em
1997

N.º de jovens inscritos, nascidos
em 1997

SINUS

Taxa de cobertura vacinal da Td, aos
25 anos

84%

N.º de adultos inscritos e
vacinados com Td, nascidos em
1989

N.º de adultos inscritos, nascidos
em 1989

SINUS

Taxa de cobertura vacinal da Td, aos
65 anos

83%

N.º de adultos inscritos e
vacinados com Td, nascidos em
1949

N.º de adultos inscritos, nascidos
em 1949

SINUS

Taxa de cobertura vacinal contra a
gripe sazonal em idosos
institucionalizados

93%

N.º de pessoas com ≥ 65 anos
institucionalizados que foram
vacinados contra a gripe sazonal

N.º de pessoas com ≥ 65 anos
institucionalizados

SINUS

Consta no QUAR
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IV. Atividades Previstas


Promover em toda a ARS Centro a implementação de uma rede de frio adequada ao armazenamento e
transporte de vacinas (frigoríficos, termómetros de frio, malas isotérmicas, acumuladores de frio, registo
de temperaturas);



Disponibilizar nos serviços das unidades de saúde dos ACES, imunoglobulina humana antitetânica
(profilaxia do tétano);



Determinar as taxas de cobertura vacinal da região Centro, através dos indicadores definidos pelo DSP,
em articulação com os definidos pela DGS;



Determinar o número de inoculações de vacinas administradas na região Centro;



Desenvolver o processo de logística para abastecimento, registo e conservação de vacinas;



Monitorizar e avaliar o processo de vacinação em função da taxa de cobertura vacinal e dos resultados
de monitorização da doença;



Promover a formação dos profissionais com responsabilidade na implementação do programa de
vacinação;



Contribuir para que em todos os serviços de vacinação dos ACES e ULS, exista equipamento mínimo
necessário (material e medicamentos), para tratamento da anafilaxia;



Planear as necessidades das vacinas que integram o PNV, destinadas aos Centros de Vacinação
Internacional e a Campanhas de Vacinação;



Informar e vigiar potenciais reações adversas relacionadas com a administração de vacinas, bem como,
sensibilizar para a notificação das mesmas;



Identificar os potenciais fatores condicionantes dos desvios encontrados e propor medidas corretoras dos
mesmos;



Identificar as bolsas populacionais com caraterísticas de níveis mais baixos de proteção;



Promover a oferta ativa de vacinas nos diferentes serviços das unidades de saúde;



Divulgar o programa de vacinação e motivar a população à sua adesão;



Desenvolver o conhecimento e as capacidades dos indivíduos, grupos e comunidades no sentido de
melhorar a sua saúde e bem-estar, e desenvolver comportamentos de proteção;



Articular com os interlocutores responsáveis pelo PNV nos ACES e ULS da ARS Centro, bem como com
os profissionais das unidades de saúde;



Participar na comemoração anual da semana europeia da vacinação (22 a 26 de abril);
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Realizar reuniões com os interlocutores responsáveis pelo PNV nos ACES e ULS da ARS Centro;



Disponibilizar informação atualizada aos profissionais de saúde, nomeadamente através da página da
ARS Centro;



Apoiar na implementação do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo e do Plano Nacional de
Erradicação da Poliomielite – Plano de Ação Pós-Eliminação;



Responder a questões identificadas por cidadãos e profissionais de saúde.

6.3. Outros Programas Regionais de Saúde
6.3.1. Problemas Ligados ao Álcool
I. Enquadramento
Os Problemas Ligados ao Álcool (PLA) assumem um carácter eminentemente transversal com consequências
na saúde, na sociedade e na economia dos países. Os padrões de consumo são cada vez mais preocupantes
com consequências físicas, psicológicas e sociais. Portugal é um dos países que tem mantido um consumo per
capita de bebidas alcoólicas elevado, com importantes repercussões em saúde pública.
Numerosos estudos demonstram que existe uma relação dose-resposta entre o consumo de álcool e a
frequência e gravidade de várias doenças. Deste modo, a maiores níveis de consumo correspondem taxas de
mortalidade e morbilidade mais elevadas, designadamente por cirrose hepática, neoplasias, acidentes nos
locais de trabalho e sinistralidade rodoviária. Influenciam ainda outras situações, como absentismo laboral,
comportamentos sexuais de risco, gravidez na adolescência, agressividade e violência.
Perante este problema justifica-se que a política atual em relação aos PLA deva apontar para a necessidade
de uma sensibilização ao nível da população, no sentido da redução do consumo global e dos consumos de
risco, assim como a intervenção junto dos utentes com consumos de risco, consumos nocivos e dos
dependentes alcoólicos.
Neste contexto tornou-se relevante a criação, durante o ano de 2013, de uma Rede de Referenciação
Alcoológica Nacional, com uma arquitetura claramente definida e enquadrada pelo PNS, incluindo, não só, os
serviços de saúde, mas também parceiros relevantes (institucionais e comunitários), envolvendo múltiplos
agentes e diferentes sectores como sejam o da educação, da segurança social, do trabalho, da justiça.
II. Objetivo Geral
Reduzir, a nível regional, a prevalência e a incidência dos PLA na comunidade.
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III. Objetivos Específicos
1. Elaborar o diagnóstico da situação regional no âmbito dos PLA, identificando as Equipas de Alcoologia a
funcionar nos ACES da área de influência da ARS Centro (coordenadores, consultas e respetiva carga
horária);
2. Confirmar a nomeação dos responsáveis/ interlocutores na área da Alcoologia, em cada um dos ACES da
região Centro;
3. Programar ações de formação para todos profissionais (priorizando os que nunca tiveram formação nesta
área), de modo a aumentar as suas competências para a deteção e intervenção precoce dos consumos
risco/nocivos, a nível dos CSP;
4. Uniformizar indicadores de avaliação, participando ativamente com os parceiros envolvidos;
5. Divulgar a nível regional a Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos comportamentos aditivos e das
dependências, de acordo com o SICAD.
IV. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Proporção de inscritos com idade igual
ou superior a 14 anos e com hábitos
alcoólicos, a quem foi
realizada consulta relacionada com
alcoolismo nos últimos 3 anos

Proporção de inscritos com idade igual
ou superior a 14 anos, com
quantificação dos hábitos alcoólicosos
últimos 3 anos

62%

105

Denominador

Contagem de alcoólicos com idade
Contagem de alcoólicos com idade igual ou superior a 14 anos. Na
igual ou superior a 14 anos a
data de referência do indicador, o
quem foi realizada consulta
diagnóstico de abuso crónico do
SIARS
médica ou de enfermagem
álcool (ICPC-2
2013.054.V1
relacionada com alcoolismo nos
P15) e abuso agudo do álcool
últimos 3 anos
(ICPC-2 P16) encontra-se na
lista de problemas, com o estado
de "ativo"

23%

Contagem de inscritos com
quantificação dos hábitos
alcoólicos, com idade igual ou
superior a 14 anos

Contagem de inscritos com idade
igual ou superior a 14 anos

Percentagem de utentes com
codificação ICPC2 de abuso crónico de
álcool

13%

N.º de utentes com codificação
ICPC-2 P15

N.º de utentes com inscrição ativa
na unidade de saúde, na data de
referência do indicador

SIARS

Percentagem de utentes com
codificação ICPC2 de abuso agudo de
álcool

2%

N.º de utentes com codificação
ICPC-2 P16

N.º de utentes com inscrição ativa
na unidade de saúde, na data de
referência do indicador

SIARS
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V. Atividades Previstas


Instituir reuniões periódicas com o SICAD.



Agendar e realizar reuniões com todos os interlocutores/ coordenadores dos ACES responsáveis pelos
PLA, tendo em vista:



Divulgar o Projeto Primary Health Care European Project on Alcohol a todos os médicos de família
pertencentes à área de influência da ARS Centro (este projeto tem como objetivo definir e
uniformizar recomendações/guidelines europeias e orientações clínicas ao nível europeu sobre o
álcool);



Distribuir o Manual de Boas Práticas em CSP/PLA;



Implementar a Rede de Referenciação/articulação no âmbito dos comportamentos aditivos e das
dependências, onde se encontram claramente definidos os critérios, segundo os níveis de
resposta assistencial, que vão permitir responder, de forma atempada e adequada, aos principais
problemas e necessidades de saúde identificados.

6.3.2. Programas de Saúde Ambiental
A gestão ambiental é uma das áreas de intervenção para garantia da qualidade ambiental e da obtenção de
ganhos no funcionamento das instalações e nos cuidados de saúde prestados, consolidada através da
definição e operacionalização de medidas sustentáveis, tendo por objetivos o controlo e redução de riscos para
a saúde com origem em fatores ambientais, a promoção e integração do conhecimento e da inovação,
traduzidos na implementação e avaliação de projetos regionais em matéria de saúde ambiental e
consequentemente na otimização de recursos e no desenvolvimento socioeconómico.
Os determinantes ambientais da saúde são as bases de uma programação integrada, em que a eficiência e a
segurança são as linhas condutoras de uma intervenção abrangente, que pretende incluir novas abordagens
nas áreas de competência da saúde ambiental, decorrentes quer do cumprimento da legislação aplicável e das
orientações definidas pelo Ministério da Saúde e pela DGS, quer do desenvolvimento de novos programas.
Assim, serão desenvolvidos os seguintes programas:


Plano estratégico do baixo carbono (abrangendo as unidades hospitalares e ACES);



Gestão da qualidade do ar;



Gestão dos resíduos;



Vigilância da qualidade da água;



Plano de segurança e prevenção de riscos em saúde pública com a elaboração do perfil em saúde
ambiental.



Plano de contingência de temperaturas extremas adversas.
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Durante o ano de 2014, serão lançadas as bases para a elaboração do cartão de prevenção de riscos para os
pacientes intervencionados com braquiterapia prostática.
Também uma nova área de atuação será a nível das radiações Ionizantes. Serão feitos os preparativos para o
desenvolvimento do projeto de fiscalização das unidades de saúde que utilizam e produzam radiações
ionizantes, assentes em duas vertentes distintas:

 Cumprimento do decreto-lei n.º 165/2002 e n.º180/2002, em termos da fiscalização das instalações
radiológicas médicas, públicas e privadas, nos termos de protocolo estabelecido com a DGS.

 Criação de instrumentos direcionados ao registo e informação de dados de exposição pessoal
decorrente da realização de exames e tratamentos médicos, para proteção em saúde pública.
Salienta-se o facto de ter sido concluído o Projeto “Escolas sem Ruído”, que pela especificidade será divulgado
de acordo com a ação conjunta dos responsáveis da saúde e da educação, em procedimento a iniciar em
janeiro de 2014.

6.3.2.1. Plano Estratégico do Baixo Carbono
I. Enquadramento
O despacho n.º 4860/2013, do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, de 9 de abril de 2013, estabelece
que as entidades públicas do setor da saúde devem, através da implementação de medidas adequadas, de
eficiência energética (reduzir consumos de eletricidade e gás), de eficiência hídrica (reduzir consumos de
água) e de redução da produção de resíduos, otimizar a utilização de recursos e minimizar os custos
associados.
Neste âmbito a estratégia estabelecida pela ARS Centro, compreende:
 Cumprimento dos objetivos e das metas do PEBC;
 Definição da política de sustentabilidade da ARS Centro.
II. Objetivos Gerais
1. Mitigar os impactos negativos associados às alterações climáticas, decorrentes da redução das emissões de
gases com efeito de estufa, através da promoção da eficiência energética e da implementação de políticas
setoriais que viabilizem as metas estabelecidas, de acordo com o despacho n.º 8662/2012, do Gabinete do
Secretário de Estado da Saúde, de 28 de junho de 2012.
2. Reduzir custos com energia.
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III. Objetivos Específicos
1. Alcançar globalmente as seguintes metas de redução definidas pelo Ministério da Saúde, para 2014,
relativamente a valores de 2011:
● Eficiência energética - Reduzir consumos de eletricidade e gás - 13%
● Eficiência hídrica - Reduzir consumos de água - 8%
● Reduzir produção de resíduos - 8%

2. Implementar e dinamizar a política de sustentabilidade da ARS Centro:
● Na integração de aspetos ambientais nos processos de planeamento e tomada de decisão;
● Na identificação e gestão de riscos decorrentes dos impactes ambientais da atividade;
● No sucessivo alinhamento entre a política de sustentabilidade e responsabilidade extensível aos
fornecedores;
● No apoio a iniciativas que contribuam para fomentar a literacia da população em geral e a saúde, a
segurança das pessoas no âmbito dos determinantes ambientais da saúde e sustentabilidade; e do ambiente;
● Na realização de iniciativas que contribuam para o desenvolvimento pessoal dos colaboradores e suas
famílias;
● Na garantia da existência de canais de comunicação que permitam um diálogo construtivo e a integração
das respetivas conclusões nos processos de gestão e decisão decorrentes das boas práticas de sustentabilidade;
● Na partilha das boas práticas com todos os públicos interessados.

3. Aprovar e implementar do Manual de Boas Práticas, em conformidade com o estabelecido no PEBC, com a
divulgação e promoção da sua adaptação em função da especificidade dos serviços de saúde da região
Centro, a ser coordenado pelos Gestores Locais de Energia e Carbono (GLEC).
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IV. Metas
Fórmula
I ndicador

Meta

Número de ACES e ULS que aplicam o
manual de sustentabilidade da ARS
Centro

Fonte
Numerador

Denominador

-

-

7

N.º de Hospitais, ACES e edifícios
N.º de hospitais, ACES e edifícios
da ARS Centro (sede), com
da ARS Centro (sede)
caraterização dos consumos

-

Caraterização de consumos dos
hospitais, ACES e edifícios da ARS
Centro (sede)

100%

Implementação do Manual de Boas
Práticas

50%

Redução do consumo de energia
elétrica e gás em todos os edifícios da
ARSC (ACES, ULS, Hospitais e Sede)

13%

Projeto PEBC e ECO.AP do Ministério da Saúde

PEBC

Redução do consumo do consumo da
água em todos os edifícios da ARSC
(ACES, ULS, Hospitais e Sede)

8%

Projeto PEBC e ECO.AP do Ministério da Saúde

PEBC

Redução da produção de resíduos em
todos os edifícios da ARSC (ACES,
ULS, Hospitais e Sede)

8%

Projeto PEBC e ECO.AP do Ministério da Saúde

PEBC

N.º de ACES e hospitais com o
Manual de Boas Práticas,
implementado

N.º de ACES e hospitais

PEBC

PEBC

V. Atividades Previstas
 Realizar uma ação de divulgação do Manual de Sustentabilidade, para os responsáveis dos serviços da
ARS Centro, diretores executivos dos ACES e presidentes dos conselhos de administração dos hospitais e
GLEC;
 Apoiar a adaptação dos princípios da política de sustentabilidade aos departamentos da ARS Centro, com
envolvimento dos funcionários.

6.3.2.2. Gestão da Qualidade do Ar
I. Enquadramento
Os determinantes ambientais da saúde são as bases de uma programação integrada em que a eficiência e a
segurança são as linhas condutoras de uma intervenção abrangente que pretende incluir novas abordagens,
nas áreas de competência da saúde ambiental, decorrentes da legislação aplicável, nomeadamente do
decreto-lei n.º 78/2004 de 3 de abril.
Considerando a campanha de monitorização efetuada e concluída em 2013, aguarda-se a avaliação em curso
pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que emitirá o parecer
referente a cada monitorização (duas por cada fonte fixa, num total de 58 fontes de emissão).
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II. Objetivo Geral
Dar cumprimento às condições legais aplicáveis, decorrentes da apreciação e parecer institucional.
III. Objetivos Específicos
1. Definir e preparar a calendarização da monitorização em função da periodicidade (anual, bianual ou
trimestral) tendo em consideração a instituição e as condições legais;
2. Atualizar a base de dados da ARS Centro, disponível na página da web;
3. Comunicar os resultados aos diretores executivos dos ACES e orientar e apoiar eventuais intervenções.
IV. Atividades Previstas
 Analisar a evolução dos resultados e avaliar a qualidade a comunicar aos ACES;
 Indicar as eventuais medidas decorrentes do parecer da CCDRC, e acompanhar sua implementação;
 Restabelecer o programa de qualidade do ar interior.

6.3.2.3. Gestão de Resíduos
I. Enquadramento
A gestão de resíduos hospitalares é uma matéria fundamental, por isso, a declaração anual no Sistema
Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA) da produção de resíduos em cada
unidade de prestação de cuidados de saúde, nomeadamente por CS (incluindo os valores de produção das
extensões) é imprescindível.
II. Objetivo Geral
Regularizar a obrigatoriedade anual de declaração da produção de resíduos da organização ARS Centro, na
aplicação do SIRAPA, com desagregação dos valores ao nível concelhio e cumprimento da otimização de
valores de produção dos resíduos hospitalares, de acordo com o despacho n.º 8662/2012, Gabinete do
Secretário de Estado da Saúde, de 28 de junho de 2012.
III. Objetivos Específicos
1. Cumprir os prazos de preenchimento do SIRAPA;
2. Regularizar eventuais alterações associadas à gestão da organização ARS Centro no SIRAPA, com os
adequados procedimentos de intervenção;
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3. Adequar as produções às metas estabelecidas no PEBC, com otimização da triagem e classificação de
resíduos, e consequente redução dos custos efetivos do encaminhamento para destino final adequado, em
especial dos Grupos III e IV.
IV. Atividades Previstas
 Realizar reuniões conjuntas entre os responsáveis do SIRAPA e os GLEC para adequação de estratégias;
 Realizar ações de formação por agrupamentos, para atualização do enquadramento legal e para
formação/enquadramento dos funcionários que não foram abrangidos pelas anteriores formações do
programa de resíduos hospitalares;
 Enquadrar os aspetos associados à gestão de resíduos, redução, reciclagem e reutilização, no manual de
sustentabilidade.

6.3.2.4. Vigilância da Qualidade da Água
A. Qualidade da Água para Consumo Humano e Plano de Segurança da Água
I. Enquadramento
De acordo com as guidelines da OMS, a segurança da água é a garantia de qualidade em saúde pública,
decorrendo da intervenção conjunta dos responsáveis pela água destinada ao consumo humano,
complementando e justificando a interação do controlo, da vigilância e da qualidade das instalações,
complementado por parâmetros de monitorização, justificados pelo risco avaliado para rede de distribuição, de
acordo com a gestão sustentável da água.
A fim de viabilizar a gestão sustentável da água, na perspetiva da saúde pública, há que enquadrar a
intervenção no processo de abastecimento de água às populações, de acordo com os princípios fundamentais:
 o ciclo da água, incluindo as reservas de água;
 a gestão das interações do espaço território, incluindo a utilização agrícola e o desenvolvimento
urbano;
 a recolha e tratamento das águas residuais;
 o conhecimento da bacia hidrográfica e dos instrumentos de gestão.
Na sequência do plano estabelecido para a vigilância da qualidade da água para 2013, foi remetida a todas as
unidades de saúde pública (USP), uma ficha de caraterização dos sistemas de abastecimento de água para
consumo humano, para criação de uma base de dados em fase de conclusão de carregamento de dados.
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II. Objetivos Gerais
1. Definir um plano que garanta a segurança da utilização, fundamental para a sustentabilidade e para a
vigilância em saúde pública, associando a otimização de recursos e a operacionalização e articulação de
meios de intervenção;
2. Conhecer os sistemas, identificar os pontos críticos, definir planos de monitorização operacional, a
análise/minimização de riscos e adequação global integrada para toda a região da ARS Centro, num
procedimento interativo e dinâmico, disponível como ferramenta de trabalho.
III. Objetivos Específicos
1. Concluir o carregamento de dados referentes às fichas de caraterização dos sistemas de abastecimento de
água para consumo humano e respetivas reuniões de verificação com as USP dos ACES e ULS;
2. Apresentar e discutir a informação da base de dados, a nível da ARS Centro, e com a participação das
entidades envolvidas (distribuidores de água em alta e em baixa, autarquias, entre outros);
3. Disponibilizar a base de dados com perfil de consulta, na página da web da ARS Centro;
4. Adequar os planos de segurança em função da identificação de riscos e otimização de recursos.
IV. Atividades Previstas
 Apresentar os planos de vigilância para 2014, pelas USP;
 Continuar com reuniões de trabalho com as USP e promover reuniões com os responsáveis dos sistemas
de distribuição;
 Apresentar a base de dados em reuniões de trabalho da saúde ambiental;
 Elaborar planos de segurança a nível das USP;
 Adaptar os planos de vigilância da água e reajustar a monitorização.

B. Vigilância de Qualidade das Zonas Balneares Marítimas e Interior
I. Enquadramento
A frequência pela população de zonas balneares marítimas e interiores constitui uma atividade recreativa muito
popular, representando um importante fator na saúde e bem-estar da população, bem como no
desenvolvimento local ou regional.
No entanto, a prática balnear poderá estar na origem de vários problemas de saúde relacionados com os
diferentes tipos indesejáveis de exposição (água imprópria, areia contaminada, sol em excesso) ou com a falta
de segurança (afogamento, acidentes).
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Relativamente à água tem-se vindo a registar uma melhoria significativa da sua qualidade ao longo dos últimos
anos, no entanto, permanece ainda uma incógnita quanto ao facto de melhoria estar acompanhada da
diminuição de problemas de saúde, pois não há dados de estudos epidemiológicos na região Centro, à
semelhança, aliás, do que se passa no resto do país. Em outros países é possível verificar que os agentes
mais vezes implicados em surtos relacionados com a prática balnear são: Shigella, E. Coli, Leptospirose e
Giardia, embora em muitos casos de gastroenterite após exposição não se consiga identificar o agente causal.
O decreto-lei n.º 135/2009, de 3 de junho, estabelece o regime jurídico de identificação, gestão, monitorização
e classificação da qualidade das águas balneares e de prestação de informação ao público, explicitando
igualmente as competências dos serviços de saúde, no âmbito da vigilância sanitária – papel fundamental na
avaliação, gestão e comunicação do risco para a saúde da população utilizadora das zonas balneares.
II. Objetivo Geral
Garantir a monitorização da qualidade da água, nas zonas envolventes e dos seus equipamentos.
III. Objetivos Específicos
1. Intervir com enfoque na saúde privilegiando a avaliação, gestão e comunicação do risco, e identificar e
investigar problemas de saúde relacionados com a qualidade da água;
2. Melhorar a organização e registo de informação, sobretudo relativamente à ocorrência de problemas de
saúde da população e à uniformização da intervenção das USP;
3. Promover e reforçar a articulação entre as várias entidades intervenientes nas campanhas anuais de águas
balneares.
IV. Metas
Fórmula
Indicador

Percentagem de praias balneares na
região Centro com avaliação da
qualidade da água
Percentagem de praias balneares na
região Centro com avaliação das
condições de segurança e
funcionamento das instalações e
envolventes

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

90%

N.º de praias balneares na região
Centro com avaliação da
qualidade da água

N.º total de praias balneares da
região Centro

USP/Câmaras
Municipais

90%

N.º de praias balneares na região
Centro com avaliação das
condições de segurança e
funcionamento das instalações e
envolventes

N.º total de praias balneares da
região Centro

USP/Câmaras
Municipais
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V. Atividades Previstas
 Participar em reuniões com as Administrações de Regiões Hidrográficas, Autoridade Marítima,
SEPNA/GNR, para definição de procedimentos e de canais de comunicação entre entidades;
 Articular com a DGS para preparação da época balnear;
 Elaborar orientações regionais que apoiem a implementação do programa, com definição de procedimentos
e circuitos de informação;
 Reunir com os ACES para divulgação e análise de informação e preparação da época balnear e
implementação de medidas de gestão de risco;
 Implementar um sistema contínuo/diário, durante a época balnear, de avaliação de risco com base em
dados ambientais e de saúde;
 Apoiar o delegado de saúde regional na decisão de interdição de águas balneares e instrução dos
processos de interdição e fim de interdição de águas balneares;
 Colaborar com as USP na realização de investigação epidemiológica de problemas de saúde relacionados
com a exposição a águas balneares;
 Recolher informação para caraterização das zonas envolventes;
 Analisar e emitir pareceres sobre identificação de águas balneares.

C. Vigilância e Controlo da Qualidade da Água Mineral nos Estabelecimentos Termais
I. Enquadramento
Apesar de alguma quebra verificada nos últimos anos, a atividade termal na região Centro assume ainda,
particular importância no desenvolvimento económico e social desta zona do País.
A sua tradicional ligação à prestação de cuidados de saúde tem vindo a consolidar-se, o que aliado ao número
de estâncias termais, e à sua elevada frequência, determina que aqui também os serviços de saúde elaborem
e cumpram planos de controlo de qualidade, particularmente ao nível da água, das instalações e do
funcionamento dos equipamentos.
Este envolvimento direto da saúde em tão importante área do lazer e do recreio, assenta no cumprimento do
decreto-lei n.º 142/2004 de 11 de junho, e nos programas de controlo de qualidade de água mineral nos
estabelecimentos termais da responsabilidade da DGS.
II. Objetivo Geral
Assegurar e garantir o funcionamento e segurança das estâncias termais.
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III. Objetivos Específicos
1. Controlar a qualidade da água utilizada nos estabelecimentos termais;
2. Verificar a satisfação dos requisitos técnicos e legais exigidos nas estâncias, incluindo o funcionamento dos
equipamentos existentes.
IV. Metas
Fórmula
Indicador

Percentagem de estâncias termais que
antes da sua abertura disponibilizaram
os resultados analíticos conforme os
programas da DGS

Meta

100%

Fonte
Numerador

Denominador

N.º de estâncias termais que antes
da sua abertura disponibilizaram
os resultados analíticos conforme
os programas da DGS

N.º total de estâncias termais

Estâncias
termais

V. Atividades Previstas
 Atualizar o número de estâncias termais existentes;
 Elaborar uma matriz para registos dos relatórios das visitas às estâncias termais;
 Deslocação às estâncias termais para licenciamento, vistoria e vigilância sanitária.

D. Vigilância Sanitária nas Piscinas
I. Enquadramento
Uma considerável diversidade de efeitos adversos para a saúde (quer dos utilizadores, quer dos trabalhadores)
poderá estar associada a piscinas, sendo de destacar, pela sua potencial gravidade, os seguintes: afogamento
e quase afogamento, lesões traumáticas crânio-encefálicas, lesões traumáticas medulares, cujas principais
sequelas poderão envolver situações de paraplegia ou tetraplegia e outras lesões, decorrentes de
escorregadelas, tropeções e quedas.
Poderão ainda ser reportados outros danos, tais como lesões inciso-contusas, lesões devidas a corrente
elétrica (nomeadamente queimaduras, choques elétricos e eletrocussão), entre outras.
As situações referidas (e que poderão constituir acidentes de lazer ou de trabalho) poderão ter na sua origem,
perigos físicos associados a deficientes condições estruturais e de funcionamento da piscina, não sendo de
negligenciar os eminentemente ligados a fatores comportamentais de risco (alcoolismo, desrespeito por regras
de segurança, falta de vigilância, falhas ou imprudência humana).
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São também reportadas como doenças associadas à exposição a agentes biológicos através da utilização da
água de piscinas, diversas patologias, tais como conjuntivites, otites, sinusites, gastroenterites, febre faringoconjuntivital, doença dos legionários, pneumonites, leptospirose, verruga plantar, pé de atleta, entre outras.
Será ainda de referir os potenciais perigos para o epitélio respiratório dos subprodutos da desinfeção em
piscinas interiores mal ventiladas (rinite atópica, asma e hiper-reactividade das vias respiratórias).
Assim, atendendo à multiplicidade de perigos em termos de saúde pública associados à frequência ou à
laboração em piscinas, os profissionais desta área devem exercer ações de vigilância sanitária a piscinas e
assegurar a existência de planos de monitorização e controlo desses perigos, de modo a que a saúde e
segurança dos utilizadores e trabalhadores seja assegurada.
II. Objetivo Geral
Prevenir riscos para a saúde dos utilizadores e trabalhadores de piscinas do tipo I e II.
III. Objetivos Específicos
1. Atualizar o cadastro das piscinas;
2. Assegurar a realização das ações inspetivas anuais;
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3. Executar a vertente analítica para controlo da qualidade da água.
IV. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

Número de USP da região Centro com
cadastro das piscinas atualizado

9

-

-

USP

Número de USP da região Centro que
executam a vertente analítica do
programa de acordo com as diretrizes
constantes na circular normativa 14 DA
de 21/08/2009 DGS

9

-

-

USP

Percentagem de piscinas que adotaram
e implementaram o registo sanitário

80%

N.º de piscinas cadastradas na
N.º de piscinas que adotaram e área geográfica das USP às quais
implementaram o registo sanitário foi divulgado o modelo de Livro de
registo sanitário
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V. Atividades Previstas
 Promover a adoção de critérios e procedimentos normalizados por parte de todos os profissionais que
intervêm nas ações de vigilância sanitária de piscinas ao nível da região Centro, dando cumprimento às
orientações da circular normativa n.º 14 DA de 21/08/2009 da DGS;
 Reformular as metodologias de identificação de perigos;
 Reforçar a articulação e complementaridade de intervenção com entidades exploradoras das piscinas;
 Divulgar ações de formação/informação aos gestores e profissionais de piscinas responsáveis pelos
procedimentos de gestão;
 Produzir e divulgar material pedagógico destinado aos utilizadores/ banhistas sobre as normas de higiene e
segurança que devem observadas;
 Manter uma base de dados de piscinas atualizada através da inclusão de toda a informação numa base de
dados informática (a disponibilizar pela DGS).

6.3.2.5. Plano de Segurança e Prevenção de Riscos em Saúde Pública
I. Enquadramento
A avaliação de risco em saúde ambiental é um instrumento de prevenção em saúde pública e tem como
principal caraterística a complementaridade de intervenção de várias entidades, de acordo com as
responsabilidades tuteladas, em conformidade com as políticas nacionais e comunitárias.
Trata-se de um instrumento operacional de prevenção de risco e de definição de procedimentos de intervenção
em emergência das USP, mediante as tipologias de cada ACES, à semelhança de um plano de emergência,
em articulação com os planos existentes ou em elaboração no âmbito da responsabilidade das diversas
entidades (regionais, municipais, industriais, costeiros e marítimos, transfronteiriços, ou outros cuja relevância
seja de considerar).
Ao DSP cabe a definição da estratégia de intervenção e harmonização de critérios, bem como a definição a
nível da região centro, do plano regional e da articulação com as tutelas regionais.
A nível das USP dos ACES, cabe o procedimento a nível do respetivo território de abrangência, em articulação
com os restantes planos existentes e respetivas entidades tutelares.
II. Objetivo Geral
Definir e implementar a gestão de riscos em saúde ambiental, criando uma base de dados associada à
georreferenciação de riscos para a saúde pública, estabelecendo as medidas de minimização e prevenção
adequadas, para salvaguarda das populações.
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III. Objetivos Específicos
1. Estabelecer uma metodologia de intervenção conducente à implementação da gestão de riscos:
● Criar uma base de dados com a informação fundamental para o conhecimento dos riscos a nível local e
regional, bem como as interações às diferentes escalas;
● Identificar as entidades envolvidas e estabelecer mecanismos de cooperação;
● Definir os planos de intervenção no âmbito da prevenção e emergência para salvaguarda da saúde
pública;

2. Desenvolver a metodologia de recolha de dados (em 2015 será realizado o carregamento de dados na base
a concluir).
IV. Metas
Fórmula
Indicador

Número de ACES que aplicam e
preenchem a matriz básica da carta de
risco ambiental

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

-

-

9

DSP
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6.3.2.6. Plano de Contingência de Temperaturas Extremas Adversas
I. Enquadramento
As alterações climáticas - designadamente os fenómenos climáticos extremos - constituem uma nova categoria
de ameaças para a saúde pública, pelo que as preocupações políticas, sociais, ambientais e de saúde pública
desses fenómenos, aumentaram, nos últimos anos.
Estas alterações de frequência e intensidade dos fenómenos climáticos extremos constituem graves riscos
para a saúde humana, com o potencial aumento do número de mortes associadas ao calor intenso.
Os efeitos das temperaturas elevadas e das ondas de calor dependem do nível de exposição (frequência,
gravidade e duração), da população exposta e da sensibilidade da população. Além dos riscos para a saúde
humana resultantes da agudização de problemas do foro cardiorrespiratório e metabólico, o calor está
associado a doenças transmitidas através da água e alimentos (toxinfeções alimentares) e a doenças vetoriais.
Desde 2011 foi implementado o Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas Adversas/Módulo
Calor (PCTE-Calor).
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II. Objetivo Geral
Minimizar os efeitos das temperaturas extremas/calor na saúde das populações da região Centro.
III. Objetivo Específico
Promover e preparar resposta adequada dos serviços de saúde dos ACES e ULS a temperaturas
anormalmente elevadas, com possíveis efeitos sobre a saúde.
IV. Atividades Previstas
 Elaborar o PCTE-Calor dos ACES e ULS;
 Avaliar diariamente o risco;
 Definir orientações/recomendações de intervenção a todos os intervenientes no PCTE-Calor a nível da
região Centro;
 Articular com as restantes entidades relevantes, em particular em situações de grave risco para a saúde
das populações ou em que haja grande concentração de pessoas (romarias, procissões, eventos
desportivos, concertos, etc.) a um âmbito regional;
 Divulgar informação adequada e pertinente destinada à população e relativa a medidas de proteção da
saúde face ao calor, através de folhetos, cartazes, ou outros materiais apropriados, diretamente ou via
meios de comunicação social;
 Promover a identificação, a um âmbito concelhio, de locais de conforto térmico (espaços públicos
climatizados ou naturalmente confortáveis, como igrejas ou museus) e proceder à sua referenciação
geográfica para eventual divulgação à população;
 Promover visitas domiciliárias a idosos e outros indivíduos (por exemplo, doentes crónicos) da área de
influência do agrupamento/unidade local de saúde, vivendo em condições precárias e de isolamento social,
perante a previsão de temperaturas anormalmente elevadas com efeitos sobre a saúde (em articulação
com outras unidades funcionais do ACES como as UCC);
 Atualizar a informação pertinente para os profissionais de saúde.

6.3.3. Programa de Saúde Ocupacional
I. Enquadramento
A Saúde Ocupacional é uma área de intervenção multidisciplinar que tem como finalidades, segundo a
OMS/OIT, a prevenção dos riscos profissionais e a vigilância e promoção da saúde dos trabalhadores. A
qualidade de vida no trabalho, conducente à realização pessoal e profissional, tem de se inserir numa matriz
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de desenvolvimento que integra como pilar fundamental as adequadas condições de segurança e saúde nos
locais de trabalho.
A lei-quadro de segurança, higiene e saúde no trabalho (decreto-lei n.º 441/91 de 14 de novembro) contém os
princípios que visam promover a segurança, higiene e saúde no trabalho, consagrados nos artigos 59º e 64º da
Constituição da República Portuguesa. A ARS Centro, de acordo com a legislação em vigor, é responsável
pela política de promoção e proteção da saúde dos seus trabalhadores, bem como pela organização das
atividades de segurança, higiene e saúde do trabalho que visem a prevenção de riscos profissionais e a
promoção da saúde dos trabalhadores.
Nos estabelecimentos de saúde, face à existência de áreas de risco elevado e ao número de trabalhadores,
tanto dos ACES como dos serviços centrais da ARS Centro, justifica-se, a organização de serviços internos,
próprios ou comuns a vários ACES/serviços da sede da ARS Centro, independentemente do modelo
organizacional – centralizado, descentralizado ou misto – que venha a ser considerado oportuno implementar.
As atividades deste programa englobam uma tripla vertente:
 Prestação de cuidados, com o objetivo de proteção e promoção da saúde dos trabalhadores que
desempenham funções nos estabelecimentos da área de influência da ARS Centro,
independentemente do vínculo e contrato laboral;
 Representação da DGS no processo de licenciamento e auditoria de Serviços Externos de Segurança
e Saúde no Trabalho, de acordo com a legislação aplicável;
 Apoio técnico às USP, no âmbito da segurança e saúde no trabalho.
II. Objetivos Gerais
1. Contribuir para a proteção e promoção da saúde dos trabalhadores da área geográfica de influência da ARS
Centro;
2. Contribuir para a proteção e promoção da saúde dos trabalhadores que desempenham funções nos
estabelecimentos da ARS Centro, independentemente do vínculo e contrato laboral.
III. Objetivos Específicos
1. Promover o licenciamento e auditoria de serviços externos de segurança e saúde no trabalho;
2. Promover a implementação de serviços de segurança e saúde no trabalho dos ACES da ARS Centro.
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IV. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

Percentagem de serviços externos de
saúde no trabalho licenciados, face às
solicitações

80%

N.º de serviços externos de
saúde no trabalho licenciados

N.º de serviços externos de
saúde no trabalho apresentados
para licenciamento

DSP

Número de ACES com implementação
de serviços de segurança e saúde no
trabalho

3

-

-

DSP

V. Atividades Previstas
 Colaborar na implementação de serviços de segurança e saúde no trabalho nos serviços centrais, nos
ACES e nas ULS da ARS Centro;
 Colaborar no licenciamento de Serviços Externos de Segurança e Saúde no Trabalho, bem como das
auditorias em conformidade;
 Colaborar na promoção da vigilância do funcionamento dos serviços de segurança e saúde no trabalho da
área geográfica de influência da ARS Centro;
 Colaborar na promoção da monitorização e vigilância dos riscos profissionais e das condições ambientais
dos locais de trabalho;
 Colaborar na promoção da vigilância da saúde dos trabalhadores;
 Colaborar na prevenção da ocorrência de acidentes de trabalho e de doenças profissionais;
 Colaborar na promoção da sensibilização, informação e formação sobre riscos profissionais e medidas
preventivas face à saúde;
 Colaborar na promoção da sensibilização, informação e formação sobre suporte básico de vida;
 Colaborar na promoção da investigação em segurança, higiene e saúde no trabalho.

6.3.4. Vigilância, Prevenção e Controlo das Doenças Infeciosas
No âmbito da vigilância, prevenção e controlo das doenças infeciosas, para além dos programas descritos
anteriormente (Programa Nacional para a infeção VIH/SIDA, subcapítulo 6.1.2, Programa de Prevenção e
Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos e Programa Nacional de Vacinação, subcapítulo 6.2.5)
existem outros programas implementados na região e que se passam a descrever.
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6.3.4.1. Tuberculose
I. Enquadramento
Apesar dos progressos, a Tuberculose (TB) continua a ser um importante problema de saúde pública em todos
os países do mundo e embora seja uma doença evitável e curável, constitui ainda uma grave ameaça a nível
mundial.
A coinfecção com o humana VIH aumenta significativamente o risco de vir a desenvolver TB, duplicando o
número de casos e de mortes. A nível nacional, de acordo com o balanço da DGS, a tuberculose, “como
fenómeno de cariz social”, está a diminuir, apresentando níveis de baixa incidência na maior parte do território
nacional.
A incidência de TB na região Centro em 2013 foi de 11,2 %0000 subindo ligeiramente em relação a 2012
(10,7 %0000).
Eliminar a tuberculose deverá ser considerado um objetivo primordial, e a estratégia de combate continuará a
ser a prioridade no controlo da doença, com investimento no diagnóstico precoce e na expansão da Toma de
Observação Direta (TOD), que sendo uma estratégia de baixos custos, não só salva vidas, como ajuda a
reduzir a propagação implacável desta doença.
Impõe-se, implicitamente, um esforço constante na avaliação cuidadosa das medidas tomadas, uma atenção
permanente aos avanços científicos no diagnóstico e tratamento, assim como o desenvolvimento e utilização
de sistemas de vigilância eficazes na identificação das cadeias de transmissão. A incidência da Tuberculose
multirresistente tem vindo a diminuir, não tendo sido notificados novos casos em 2013.
II. Objetivo Geral
Melhorar e consolidar o Plano Nacional da Tuberculose (PNT), a nível da região Centro, de forma a permitir
reduzir a taxa de incidência da TB.
III. Objetivos Específicos
1. Promover o diagnóstico precoce da TB;
2. Aumentar a taxa de sucesso terapêutico;
3. Diminuir a taxa de resistência aos fármacos antituberculosos;
4. Diminuir a taxa de incidência da tuberculose na região;
5. Promover o diagnóstico precoce da TB nos portadores de VIH/SIDA.
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IV. Metas
Fórmula
Indicador

Meta

Fonte
Numerador

Denominador

Taxa de incidência da tuberculose por
100 mil/hab na região Centro

10,5

N.º de novos casos de
tuberculose

N.º de população residente

SVIG-TB

Percentagem de doentes com
tuberculose (TB) com rastreio de VIH
nos CDP

75%

N.º TB dos CDP com rastreio VIH

N.º de doentes TB dos CDP

SVIG-TB

Consta no QUAR

V. Atividades Previstas
 Reforçar atividades de vigilância epidemiológica;
 Assegurar o bom funcionamento do Centro de Referência para a TB multirresistente;
 Investir na estratégia TOD com co-responsabilidade dos serviços de saúde locais;
 Assegurar os recursos humanos e físicos para a implementação da TOD, para as atividades de prevenção
e deteção ativa;
 Intervir nos grupos de maior risco, quer no contexto comunitário, quer no contexto institucional,
complementando a estratégia TOD;
 Assegurar a intervenção dos CDP instituição de referência, a nível regional, na luta contra a tuberculose;
 Adequar os meios de diagnóstico e terapêutica;
 Assegurar o stock de antibacilíferos;
 Otimizar o uso dos equipamentos móveis de diagnóstico;
 Promover o diagnóstico da tuberculose latente;
 Assegurar a reserva estratégica de capacidade de internamento em condições adequadas;
 Assegurar as medidas administrativas e de isolamento para o controlo da transmissão hospitalar;
 Promover a articulação entre as unidades funcionais e as unidades de saúde pública e reforçar a
responsabilidade de monitorização da TOD a nível local;
 Fortalecer os mecanismos de colaboração entre a rede de serviços dos CSP e CSH;
 Realizar testes VIH/SIDA em todos os doentes de TB;
 Articular com as diferentes instituições e programas intervenientes na luta contra a tuberculose,
nomeadamente VIH/SIDA e Vacinação;
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 Desenvolver atividades de formação multidisciplinar a nível local;
 Divulgar informação à população sobre riscos e possibilidade de prevenção (e.g. tratamento incompleto,
cuidados a ter);
 Reunir periodicamente de modo a avaliar a implementação do PNT regional, com todas as unidades
funcionais;
 Reunir, sempre que se justifique, com todas as Unidades Funcionais e USP com a finalidade de adequar
procedimentos que conduzam à concretização dos objetivos do programa;
 Exportar trimestralmente os dados para o SVIG-TB (sistema de vigilância da tuberculose);
 Analisar trimestralmente os dados e dar o respetivo feedback às unidades funcionais;
 Avaliar no final do ano o impacto do programa com posterior divulgação pelas unidades funcionais.

6.3.4.2. Doenças de Declaração Obrigatória
I. Enquadramento
O Sistema Nacional de Vigilância das Doenças de Declaração Obrigatória (DDO) consiste em reunir a
informação necessária em tempo oportuno, de modo a permitir a execução das medidas de controlo e de
prevenção adequadas, por parte das autoridades de saúde, das doenças constantes da lista oficial que pela
sua gravidade ou potencial epidémico são consideradas relevantes para a saúde pública, bem como conhecer
a sua distribuição na população.
A análise preliminar dos dados regionais das DDO de 2013 mostra que a tuberculose se mantém, de longe, a
doença de declaração obrigatória mais declarada, representando 37,6% do total de DDO. Este facto não
corresponde a maior taxa de incidência desta doença, mas sim à larga sub-notificação das outras doenças.
II. Objetivos
1. Conhecer a incidência e distribuição das DDO no tempo e no espaço;
2. Adotar as medidas de controlo e de prevenção adequadas;
3. Detetar casos agrupados de DDO e emitir alertas de surtos;
4. Contribuir para a avaliação nacional do sistema de vigilância das DDO.
III. Atividades Previstas
 Enquadrar o sistema de vigilância das DDO, tendo como referência os novos ACES;
 Investigar sistematicamente as DDO e surtos;
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 Desenvolver capacidades em epidemiologia de intervenção na região;
 Colaborar na implementação do Sistema Nacional de Informação de Vigilância Epidemiológica (SINAVE);
 Analisar a epidemiologia anual global e divulgação para a tutela e atores do sistema;
 Analisar a epidemiologia semanal dos dados das DDO da região, e sua divulgação;
 Realizar análises, incluindo produtos biológicos necessários à investigação;
 Enviar informação de retorno para os médicos notificadores;
 Emitir alertas por suspeita de casos agrupados de DDO;
 Promover e apoiar a investigação local de casos agrupados ou de surtos de DDO.

6.3.4.3. Rede de Vigilância de Vetores
I. Enquadramento
As doenças transmitidas por vetores (mosquitos) constituíram um grave problema de saúde pública em muitos
países, continuando ainda hoje a existir, em muitas zonas do globo, espécies responsáveis por patologias
como a malária, o dengue e a febre-amarela. Os vírus transmitidos por artrópodes causadores de encefalites
virais são responsáveis por surtos de doença, como a febre do Nilo Ocidental ou o dengue.
Também os ixodídeos vulgarmente designados por carraças se encontram entre os mais importantes vetores
de doenças transmitidas aos animais e ao homem.
Tendo grande aptidão para se fixarem ao homem e aos animais transmitem uma grande variedade de agentes
infeciosos sendo considerados imediatamente a seguir aos mosquitos os artrópodes mais importantes
associados à transmissão desses agentes.
Em Portugal, já foram identificados ixodídeos como tendo capacidade para transmitir vários agentes etiológicos
de doenças humanas como a febre escaronodular, burreliose de Lyme, febre Q e outras.
A maior parte dos agentes de doenças transmitidas por vetores exibem um padrão sazonal distinto e fatores
climáticos como a temperatura, precipitação, humidade, velocidade e direção do vento que influenciam
fortemente a ecologia, desenvolvimento, comportamento e sobrevivência dos vetores e hospedeiros e, por
consequência, a dinâmica da transmissão das doenças.
As alterações climáticas que se vêm sentindo em Portugal constituem uma ameaça à saúde pública, pelo que
se considera relevante a atuação nesta área, nomeadamente investindo na vigilância destes vetores.
II. Objetivo Geral
Determinar o nível de risco associado à presença de mosquito e de ixodídeos no território Português.
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III. Objetivos Específicos
1. Colher periodicamente ou esporadicamente vetores culicídeos e ixodídeos;
2. Vigiar a atividade dos vetores;
3. Detetar atempadamente a introdução de Aedes albopictus;
4. Criar formas de informação da população e da comunidade médica;
5. Emitir alertas para adequação de medidas de controlo.
IV. Atividades Previstas
 Colher periodicamente vetores culicídeos nas zonas lagunares do Baixo Mondego e Baixo Vouga
(concelhos: Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Coimbra, Aveiro, Ílhavo e Murtosa);
 Colocar armadilhas ao final do dia;
 Recolher as armadilhas ao início da manhã do dia seguinte;
 Registar a temperatura e humidade na colocação da armadilha e quando é levantada;
 Efetuar a referenciação geoespacial dos locais de colocação das armadilhas;
 Colher periodicamente os vetores Ixodídeos;
 Acondicionar as amostras e enviar em caixa isotérmica para o Centro de Estudos de Vetores e Doenças
Infeciosas.

6.3.5. Programa Rede de Laboratórios de Saúde Pública
I. Enquadramento
Os Laboratórios de Saúde Pública (LSP) da ARS Centro prestam serviços analíticos destinados a apoiar a
investigação epidemiológica, a implementação de programas de saúde e o planeamento em saúde, sobretudo
no âmbito da prevenção da doença e da proteção e promoção da saúde.
Os LSP são, também, fundamentais para gerar evidência e conhecimento necessários à avaliação e gestão de
riscos para a saúde e à fundamentação da tomada de decisão no âmbito da intervenção das autoridades de
saúde.
O rigor e a qualidade técnica e científica que atualmente são exigidos ao desempenho dos profissionais de
saúde, implicam necessariamente um crescente recurso a apoio laboratorial, exigindo também uma maior
capacitação e qualidade nos serviços laboratoriais prestados.
Tendo presente as considerações apresentadas anteriormente e tendo em conta a diminuição ocorrida em
2013 em 2 unidades laboratoriais, na área geográfica da ARS Centro, onde passaram a existir 4 unidades
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laboratoriais (três no âmbito do DSP - Aveiro, Coimbra e Leiria e uma na Guarda, integrada na ULS da
Guarda), pretende-se dar continuidade à reestruturação dos serviços laboratoriais da ARS Centro e dotá-los de
maior eficiência, potencializando as infraestruturas existentes, tal como o previsto no despacho n.º
11322/2012, de 21 de agosto de 2012.
II. Objetivos Gerais
1. Reestruturar a rede de LSP da ARS Centro;
2. Melhorar a organização e a gestão dos LSP;
3. Promover a qualidade e a segurança dos LSP;
4. Alinhar a oferta de serviços dos LSP com os programas de saúde da ARS Centro;
5. Rentabilizar os LSP.
III. Atividades Previstas
 Rede de LSP da ARS Centro


Atualizar a rede de LSP da ARS Centro;



Definir a articulação e referenciação dos LSP entre si e destes com laboratórios externos,
avaliando vários fatores, nomeadamente: a localização geográfica, qualidade das infraestruturas
existentes, a sua adequação e o número e tipo de parâmetros a realizar;

 Organização e gestão


Elaborar/atualizar documentos com proposta de organização, direção e gestão;



Elaborar/atualizar delegação de competências, atribuições dos responsáveis dos LSP;



Atualizar os dados com caraterização dos LSP;



Atualizar a lista de equipamentos e contratos de manutenção;

 Qualidade e Acreditação


Desenvolver dos programas de qualidade internos e externos;



Elaborar um ponto da situação sobre a acreditação dos LSP;



Acompanhar as várias etapas do processo de acreditação;

 Prestação de serviços


Auscultar os vários responsáveis de programas de saúde sobre áreas potenciais de apoio pelos LSP
e elaborar proposta com ensaios/análises cuja implementação nos LSP possa ser viável;



Formar e divulgar informação técnica aos profissionais das USP;



Elaborar uma lista de serviços prestados pelos LSP;



Rever as tabelas de preços de serviços prestados;



Divulgar a oferta de serviços junto a potenciais clientes e promoção da venda de serviços.
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6.3.6. Sistemas de informação: SINAVE
I. Enquadramento
Em Portugal, o modelo do sistema de vigilância das doenças de declaração obrigatória remonta a 9 de agosto
de 1949, data em que uma lei fixou a primeira lista de DDO, previu um suporte de informação e um sistema de
comunicação simplificados e estabeleceu um prazo máximo obrigatório em que a notificação deve ser feita.
Este sistema continua em uso, contudo o modo de transmissão de dados por via postal é lento e o acesso à
informação difícil. O reconhecimento deste fato levou a duas tentativas de modernização. Os sinais óbvios de
desadequação destes sistemas às necessidades atuais, tais como o desenvolvimento da epidemiologia de
intervenção e a agilização da comunicação de dados para o European Centre for Disease Prevention and
Control levaram à publicação da lei n.º 81/2009 que criou o SINAVE. Concetualmente e no plano experimental
o SINAVE, totalmente baseado em meios eletrónicos, mostra grande potencial de modernização do sistema de
vigilância das DDO pelo que a sua entrada em fase experimental alargada, foi anunciada para o início de 2014.
II. Objetivo Geral
Dotar o SINAVE de informação e comunicação de modo a ser tecnicamente evoluído, eficiente e interativo, de
apoio efetivo à vigilância e à tomada de decisão.
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III. Objetivos Específicos
1. Participar ativamente na formação de formadores em SINAVE;
2. Participar na implementação da fase experimental;
3. Participar na avaliação da fase experimental.
IV. Atividades Previstas
 Promover a frequência de pelo menos um profissional da região, num curso de formação de formadores da
responsabilidade da DGS;
 Replicar pela região o curso de formação para clínicos e médicos de saúde pública;
 Conduzir exercícios piloto regionais.
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6.3.7. Observatório Regional de Saúde
I. Enquadramento
Na ARS Centro, o DSP integra o Observatório Regional de Saúde (ORS) e compete à UIPS assegurar a sua
missão. O ORS integra um conjunto de recursos multidisciplinares que, em equipa e em colaboração com as
USP desenvolve um conjunto de competências essenciais de observação, análise, recomendação e
comunicação de medidas relevantes de apoio à tomada de decisão.
II. Objetivo Geral
Monitorizar a evolução do estado de saúde da população e contribuir para informar a tomada de decisão,
visando a obtenção de ganhos em saúde para a população da região de saúde do Centro.
III. Objetivos Específicos
1. Continuar a desenvolver o trabalho em rede e de proximidade entre os observatórios regionais das ARS;
2. Colaborar com as USP;
3. Promover parcerias a nível nacional e regional que permitam o acesso oportuno e regular a dados
relevantes;
4. Participar na implementação das recomendações (morbilidade nos CSP; rastreio do cancro da mama;
rastreio do cancro colo do útero) emanadas pelo Grupo de Trabalho da Estatísticas da Saúde do Conselho
Superior de Estatística.
IV. Atividades Previstas
 Participar nos grupos estratégicos e operativos das ARS;
 Atualizar e divulgar a ferramenta web mortalid@des.infantil;
 Desenvolver e disponibilizar a ferramenta webmort@lidades;
 Atualizar e divulgar os Perfis de Saúde (local e regional);
 Monitorizar os indicadores de morbilidade nos CSP (registos de ICPC-2).
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07. Conclusões
O Plano de Atividades 2014 da ARS Centro, na concretização da sua missão, teve em consideração 5 eixos
estratégicos:


melhorar a acessibilidade das populações aos cuidados de saúde;



implementar na região os programas do PNS 2012-2016;



reforçar o papel dos CSP enquanto pilar dos cuidados de saúde à população;



contribuir para a sustentabilidade do SNS na região Centro;



melhorar os níveis de informação de suporte à gestão.

As atividades planeadas para o ano de 2014 foram devidamente alinhadas com as políticas de saúde, e
desagregadas em objetivos e indicadores, tendo como origem os eixos estratégicos acima descritos e o
contributo de todas as unidade orgânicas.
Resulta assim um documento partilhado entre a administração e funcionários na prossecução dos objetivos e
medidas de concretização para 2014.
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