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RELATÓRIO ANUAL SOBRE O ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE

As entidades prestadoras de cuidados de saúde devem publicar e divulgar, até 31 de Março de cada
ano, um relatório circunstanciado sobre o acesso aos cuidados que prestam, o qual será auditado,
aleatória e anualmente, pela Inspecção-Geral das Actividades da Saúde, conforme o disposto na alínea
f) do artigo 4.º da Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto.
O presente documento destina-se a orientar a elaboração do relatório pelas entidades prestadoras de
cuidados do Serviço Nacional de Saúde.
O relatório contempla a informação global de cada entidade, nos capítulos que lhe forem aplicáveis. As
entidades que integram várias unidades (ex. centro hospitalar, unidade local de saúde, agrupamento de
centros de saúde) devem elaborar apenas um relatório. As Unidades Locais de Saúde deverão
preencher os itens respeitantes às unidades hospitalares e às unidades de cuidados de saúde primários
que as integram.
Os Hospitais, Centros Hospitalares, ULS e ACES deverão disponibilizar o relatório no seu site, quando
exista.
As Administrações Regionais de Saúde, IP, deverão, igualmente, disponibilizar no respectivo site os
relatórios das instituições hospitalares, ULS e ACES da sua região.
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A.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Designação

ACeS BAIXO VOUGA I

Localização da

Avenida Calouste Gulbenkian, 173

sede

3750-102 Águeda

Telefone

234610210

e-mail
Fax

234624554

site

Unidades de saúde

CENTRO DE SAÚDE DE ÁGUEDA

integradas na

Avenida Calouste Gulbenkian, 173

entidade

3750-102 Águeda

Localização

Tel. 234610210

Telefone

e-mail: csagueda@csagueda.min-saude.pt

Fax - 234624554

e-mail
CENTRO DE SAÚDE DE ANADIA
Rua Manuel Ferreira Tavares
3780-203 Anadia
Tel. 231519600

Fax - 231515021

e-mail: csagueda@csagueda.min-saude.pt

CENTRO DE SAÚDE DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Rua do Hospital, 20
3770-231 Oliveira do Bairro
Tel. 234730430

Fax - 234730439

e-mail: csobairro@csobairro.min-saude.pt

CENTRO DE SAÚDE DE SEVER DO VOUGA
Morro da Póvoa
3740-214 Sever do Vouga
Tel. 234590450

Fax - 234590459

e-mail: cssvouga@cssvouga.min-saude.pt
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B.

CARACTERIZAÇÃO GERAL (Órgãos de Administração, Direcção, Consulta e Apoio)

(preencher sempre que aplicável)
Órgãos Administração, de Direcção, de Apoio Técnico e de Consulta

Órgãos

Constituição / Nomeação

Refª e/ou
Observações

Direcção / Administração

Fiscalização

Participação/Consulta
(Ex: Comissão de utentes;
Conselho consultivo; Conselho
da comunidade; Comissão de
trabalhadores)

Apoio Técnico no domínio do
acesso aos cuidados de saúde
(Ex: Unidade Hospitalar de
Gestão de Inscritos para
Cirurgia; Unidade Hospitalar da
Consulta a Tempo e Horas;
Unidade Integrada para o
Acesso a Cuidados de Saúde)
Outras Comissões (apoio à
gestão)
(Ex: Comissões de ética,
Unidades funcionais)
Gabinete do Utente
Telefone
e-mail
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C.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

C.1. Aplicações informáticas em uso no(s) sector(es) que envolvem o acesso a cuidados e fornecidas pelo
Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ou pelo antigo IGIF) no âmbito de
contratos celebrados pelos serviços centrais (Assinalar com X)
1.

SONHO

2.

SINUS

X

3.

SAM

X

4.

SAPE

X

5.

CTH

x

6.

SIGIC

7.

SIES - Sistema de Informação dos
Equipamentos de Saúde

8.

SICA

x

…

C.2. Outras aplicações informáticas utilizadas no(s) sector(es) que envolvem o acesso a cuidados de saúde
1.

SGTD

2.

PDS

3.

Telemedicina

4.

RNCCI

5.

SIIMA

x

6.
7.
8.
9.
C.3. Métodos e parâmetros de segurança e salvaguarda da confidencialidade da informação respeitante
aos utentes, nos termos da legislação em vigor

Acesso dos utilizadores através de login e password personalizados e de acordo com o respetivo grupo
profissional
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D.

OUTROS ASPECTOS DE REGULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLO INTERNO COM REFLEXO
NO ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE

DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO

S

N

Refª e/ou
Observações

1.1 O Regulamento Interno (global) da instituição identifica as estruturas

x

responsáveis pelo acesso a cuidados de saúde?
1.2.Os Planos e Relatórios de Actividades incluem pontos relacionados com a

x

matéria do acesso?
1.3. Os Planos e Relatórios apresentam avaliação da capacidade

x

instalada/rentabilização dos recursos materiais e humanos disponíveis,
designadamente ao nível das consultas e outras áreas de cuidados dos
centros de saúde, consultas externas, MCDT, Bloco Operatório (qd.
aplicável)?
1.4. Enumeração de Regulamentos/Manuais de Procedimentos de Sectores/Serviços
fundamentais e/ou com afinidade temática com o acesso (gestão de doentes, Serviço Social,
Gabinete do Utente, Serviços Financeiros/ Contratualização, …)
1. .…………………………………………………………………………………………………

2. .…………………………………………………………………………………………………
…
3. .…………………………………………………………………………………………………
…
4. .…………………………………………………………………………………………………
…
5. .…………………………………………………………………………………………………
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E.

IMPLEMENTAÇÃO DA CARTA DOS DIREITOS DE ACESSO

Medidas implementadas

Sim

Não

1.1 Existe estrutura multidisciplinar interna tendo em vista

Refª e/ou Observações

x

a implementação da carta dos direitos de acesso?


Indicar os serviços envolvidos e constituição

1.2 No caso afirmativo, existe suporte de regulação de
procedimentos para o efeito?


Indicar a data de deliberação do CA e Normativo
Interno de publicitação

1.3 Estão definidos pela própria instituição, ou de acordo

x

com a(s) instância(s) de contratualização, indicadores de
resultados na componente do acesso e de produção?


Apresentar em anexo os indicadores definidos

1.4. Em caso afirmativo, os indicadores têm em conta os

x

Tempos de Resposta Garantidos fixados pela instituição e
integrados nos seus planos de actividades e de
desempenho?
1.5 Os indicadores de resultados direccionados ao acesso

x

Existe compromisso das diferentes

são utilizados a todos os níveis da instituição (verticais e

unidades funcionais em cumprir as

horizontais)? Especificar
1.6 A instituição utiliza estes indicadores para efectuar

determinações nos termos da lei
x

relatórios periódicos de situação (para além do relatório
anual previsto na Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto?
1.7 Existem planos especiais de monitorização e correcção

x

de desvios e/ou incumprimento de objectivos?
1.8Verificam-se, com regularidade, processos de revisão

x

crítica da relevância e actualidade dos indicadores
utilizados e respectiva comunicação às entidades e
organismos competentes?
1.9 Estão definidos procedimentos de controlo para

x

minimizar o risco de erros, insuficiência, inadequação e
eventual desvirtuação de informação (que constitui fonte
ou está associada aos indicadores de resultados)?
1.10 Foram fixados, nos termos da lei, os Tempos de

x

Resposta Garantidos?
1.11 Quais os Tempos de Resposta Garantidos que foram
estabelecidos nas diferentes áreas de prestação de
cuidados? (apresentar em mapa anexo)
1.12 Os Tempos de Resposta Garantidos fixados constam

x

dos Planos e Relatórios de Actividades?
1.13 Os Tempos de Resposta Garantidos foram integrados

x

no Contratos-programa/ Plano de Desempenho?
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1.14 Está afixada, em locais de fácil acesso e consulta,

x

informação actualizada relativa ao Tempos de Resposta
Garantidos para os diversos tipos de prestações e por
patologia ou grupos de patologias? Especificar
1.15 Está disponível, no sítio da internet, informação

x

actualizada das áreas de actividade/serviços disponíveis e
a capacidade instalada e, mais concretamente, os
respectivos Tempos de Resposta Garantidos, nas diversas
modalidades de prestação de cuidados de Saúde?
1.16 Existe comprovativo, mediante registo ou impresso

x

próprio, da prestação de informação aos utentes no acto
de pedido ou marcação de consulta, tratamento ou exame,
sobre os Tempos de Resposta Garantidos para prestação
dos cuidados de que necessita? Indicar.
1.17 Em caso de referenciação para outra unidade de

x

saúde, estão definidos procedimentos para informar os
utentes sobre o tempo máximo de resposta garantido para
lhe serem prestados os respectivos cuidados no
estabelecimento de referência? Indicar.
1.18 O relatório anual sobre o acesso foi divulgado e

x

publicado em suporte autónomo ou consta do Relatório de
Actividades e/ou do Plano de desempenho?
1.19 As reclamações e/ou sugestões relativas ao acesso

x

são objecto de tratamento próprio, independentemente da
sua génese/proveniência (Gabinete do Utente, Entidade
Reguladora da Saúde, etc.)?
Apresentar quadro-resumo discriminando tipo de
reclamação, origem, objecto, consequências (anexo)
1.20 As sugestões e reclamações ou outras formas de

x

participação dos utentes/cidadãos na melhoria do acesso
são integradas na avaliação e medidas de correcção?
1.21 A Entidade Reguladora da Saúde promoveu

x

diligências, intervenções ou outras medidas junto da
instituição, em resultado de reclamações relativas ao
acesso a cuidados de saúde?
1.22 Foram constituídos/abertos processos sancionatórios

x

em resultado de reclamação e/ou mero incumprimento da
Lei? Quantificar e caracterizar
1.23 O Relatório sobre o Acesso foi objecto de auditoria

x

pela Inspecção-Geral das Actividades em Saúde ?
1.24 As reclamações, sugestões e comentários foram

x

comunicados à Direcção Geral da Saúde, no âmbito do
projecto “SIM Cidadão”? (anexar um mapa com resumo
do tratamento das reclamações)
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Tempos máximos de resposta garantidos (TMRG), Tempos de resposta garantidos
(TRG) da entidade e tempos de resposta (TR) da entidade em 2012
(Lei nº 41/2007 de 28 de Agosto e Portaria nº1529/2008, de 26 de Dezembro)

ANÁLISE GLOBAL DE TEMPOS MÁXIMOS DE RESPOSTA
GARANTIDOS NO SNS

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
CUIDADOS HOSPITALARES

(ACES, ULS, Hospitais EPE, Hospitais SPA)

8

(RELATÓRIO-TIPO 2012)
Nível de acesso

TMRG

e tipo de cuidados

TRG da

TR da entidade

entidade

Ano 2012

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

Cuidados prestados na unidade de saúde a pedido do utente


Motivo relacionado com

Atendimento no dia do

doença aguda


pedido

Motivo não relacionado com
doença aguda




sim

10 (dez) dias úteis a partir

sim

da data do pedido

Renovação de medicação em

72 (setenta e duas) horas

caso de doença crónica

após a entrega do pedido

Relatórios, cartas de

48 (quarenta e oito) horas

referenciação, orientações e

após a entrega do pedido

sim
sim

outros documentos escritos
(na sequência de consulta
médica ou de enfermagem)

Consulta no domicílio a pedido do

24 (vinte e quatro) horas se

utente

a justificação do pedido for

sim

aceite pelo profissional

HOSPITAIS DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Primeira consulta de especialidade hospitalar referenciada pelos centros de saúde


De realização “muito

30 (trinta) dias a partir do

prioritária” de acordo com a

registo do pedido da

avaliação em triagem

consulta no sistema

hospitalar

informático CTH pelo
médico assistente do centro
de saúde



De realização “prioritária” de

60 (sessenta) dias a partir

acordo com a avaliação em

do registo do pedido da

triagem hospitalar

consulta no sistema
informático CTH pelo
médico assistente do centro
de saúde



De realização com prioridade

150 (cento e cinquenta) dias

“normal” de acordo com a

a partir do registo do pedido

avaliação em triagem
hospitalar

da consulta no sistema
informático CTH pelo
médico assistente do centro
de saúde

Meios complementares de diagnóstico e terapêutica em doenças cardiovasculares


Cateterismo cardíaco

30 (trinta) dias após a
indicação clínica



Pacemaker cardíaco

30 (trinta) dias após a
indicação clínica

Cirurgia programada


Prioridade “de nível 4” de
acordo com a avaliação da

72 (setenta e duas) horas
após a indicação clínica

especialidade hospitalar


Prioridade “de nível 3” de

15 (quinze) dias após a

acordo com a avaliação da

indicação clínica
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especialidade hospitalar


Prioridade “de nível 2” de

60 (sessenta) dias após a

acordo com a avaliação da

indicação clínica

especialidade hospitalar


Prioridade “de nível 1” de

270 (duzentos e setenta)

acordo com a avaliação da

dias após a indicação clínica

especialidade hospitalar

Notas
Existem especificações especiais para a doença oncológica - consultar a Portaria.
CTH - Consulta a Tempo e Horas
Para a realização de uma primeira consulta de infertilidade o TMRG é de 90 (noventa) dias.
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ANÁLISE ESPECÍFICA
UNIDADES DE CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS
(ACES e ULS)
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AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE / UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
(centros de saúde, USF, extensões)

Volume de cuidados prestados

Área de cuidados

Consultas de

Nº 1ªs

Nº 1ªs

Variação

consultas o

consultas

2012 –2011

Nº consultas

Nº consultas

Variação

2012

2011

(%)

subsequentes

subsequentes

2012 –2011

2012

2011

(%)

95475

109109

(12,49%)

301303

303859

(0,84%)

12766

14042

(9,09%)

25994

26754

(2,84%)

724

905

(20,00%)

5472

5485

(0,24%)

7975

7044

13,22%

12999

11740

10,72%

4993

4649

7,40%

26780

24245

10,46%

18226

15756

15,68%

50674

43204

17,29%

n.d.

n.d.

n.d.

1370

1307

4,82%

n.d.

n.d.

n.d.

13140

14160

(7,20%)

Medicina Geral e
Familiar (MGF)
Consultas de saúde
infantil
Consultas de saúde
materna
Consultas de
planeamento
familiar
Vigilância de
doentes diabéticos
Vigilância de
doentes
hipertensos
Consultas médicas
no domicílio
Consultas de
enfermagem no
domicílio
…
Fonte: SIARS
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ANÁLISE ESPECÍFICA
HOSPITAIS
(Centros hospitalares, Hospitais EPE, SPA e ULS)
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HOSPITAIS: CONSULTA EXTERNA Comparação da produção Ano 2012 e Ano 2011
(Fonte: SICA)
Consultas Realizadas
ESPECIALIDADE

Nº 1ªs

Nº 1ªs

Variação

Total

Total

Variação

consultas

consultas

2012 – 2011

consultas

consultas ano

2012 – 2011

2012

2011

(%)

2012

2011

(%)
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PRIMEIRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDADE - SISTEMA CTH
(Fonte: ADW-CTH *)

Pedidos a aguardar consulta.
Tempo previsto até à data da
consulta em pedidos

Consultas Realizadas em 2012
Tempo até à realização da consulta por nível de prioridade

agendados.
ESPECIALIDADE

N.º Pedidos

Tempo

Tempo

agendados

médio

máximo

(dias)

(dias)

N.º Consultas
Realizadas

“Muito

“Prioritária”

“Normal”

prioritária”

Realizadas

Realizadas

Consultas

Realizadas

entre

entre

Realizadas

até 30 dias

31e 60 dias

60-150 dias

Fora TMRG

* Caso a instituição não disponha ainda da ferramenta de análise e gestão específica do CTH poderá
solicitar colaboração para obtenção dos dados à Unidade Central da Consulta a Tempo e Horas (UCCTH /
ACSS, IP) ou à correspondente Unidade Regional (ARS, IP).
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HOSPITAIS: ACTIVIDADE CIRÚRGICA. Comparação da produção em 2012 e 2011
(Fonte: SIGLIC)

Produção Cirurgias Programadas

ESPECIALIDADE

Lista de Inscritos para Cirurgia

Mediana do Tempo de Espera

(LIC)

(LIC)

Nº cirurgias

Nº cirurgias

Variação

Nº entradas

programadas

programadas

2012 –

em LIC

2012

2011

2011

2012

(%)

Nº
entradas
em LIC
2011

Variação

Variação
LIC
2012 – 2011
(%)

2012

2011

2012 –
2011
(%)

LIC – Lista de inscritos em cirurgia
TE – Tempo de espera
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HOSPITAIS: ACTIVIDADE CIRÚRGICA. Tempo de espera por nível de prioridade
(Fonte: SIGLIC)

Cirurgias programadas realizadas no ano n.
Tempo até à realização da cirurgia após indicação clínica, por nível de prioridade
Cirurgias

ESPECIALIDADE

Total

Cirurgias com

Cirurgias com

com

Cirurgias com

cirurgias

prioridade “de

prioridade

prioridade

prioridade “de

programadas

nível 4”

“de nível 3”

“de nível 2”

nível 1”

realizadas

realizadas até

realizadas

realizadas

realizadas até

2012

72 horas

até 15 dias

até 60 dias

270 dias

Cirurgias
realizadas fora
do TMRG
( >270 dias)
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HOSPITAIS: MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA EM
DOENÇAS CARDIOVASCULARES.
(Fonte: Registo de Doenças Cardiovasculares)

Intervenções realizadas e tempo de resposta

Tipo de intervenção

Nº de exames

Variação

Nº de exames

Nº de exames

realizados

2012-2012

realizados até 30

realizados

2012

(%)

dias seguidos após

2012

indicação clinica
2012

Cateterismo cardíaco

Pacemaker cardíaco
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RELATÓRIO ANUAL SOBRE O ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE

As entidades prestadoras de cuidados de saúde devem publicar e divulgar, até 31 de Março de cada
ano, um relatório circunstanciado sobre o acesso aos cuidados que prestam, o qual será auditado,
aleatória e anualmente, pela Inspecção-Geral das Actividades da Saúde, conforme o disposto na alínea
f) do artigo 4.º da Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto.
O presente documento destina-se a orientar a elaboração do relatório pelas entidades prestadoras de
cuidados do Serviço Nacional de Saúde.
O relatório contempla a informação global de cada entidade, nos capítulos que lhe forem aplicáveis. As
entidades que integram várias unidades (ex. centro hospitalar, unidade local de saúde, agrupamento de
centros de saúde) devem elaborar apenas um relatório. As Unidades Locais de Saúde deverão
preencher os itens respeitantes às unidades hospitalares e às unidades de cuidados de saúde primários
que as integram.
Os Hospitais, Centros Hospitalares, ULS e ACES deverão disponibilizar o relatório no seu site, quando
exista.
As Administrações Regionais de Saúde, IP, deverão, igualmente, disponibilizar no respectivo site os
relatórios das instituições hospitalares, ULS e ACES da sua região.
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A.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Designação

Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga II

Localização

Av. Dr. Lourenço Peixinho, 42-4º
3804-502 Aveiro

da sede
Telefone
e-mail

234 401 200

srsa@srsaveiro.min-saude.pt ou
sec_acesbv2@srsaveiro.min-saude.pt

Fax
site

234 401 202 (Fax)
Unidade

Unidades de
saúde
integradas

USP (Unidade de Saúde Pública)
URAP (Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados)

LOCALIZAÇÃO

Telefone

E-Mail

Praça Rainha D. Leonor - 3810-142 Aveiro

234 891 195

as2-aveiro@csaveiro.min-saude.pt

Praça Rainha D. Leonor - 3810-142 Aveiro

234 891 170

tecaetano74@gmail.com

234 523 213

ucc-albergaria@csalbergaria.min-saude.pt

UCC de Albergaria-a-Velha

Av. 25 de Abril - 3850-017 Albergaria-a-Velha

na entidade

USF Atlântico Norte

Rua Padre Rubens - 3830 - 000 Gafanha da Nazaré 234 390 950

maria.carvalho@csilhavo.min-saude.pt

Localização

USF Beira Ria

Rua Padre Rubens - 3830 - 000 Gafanha da Nazaré 234 393 150

coord.usf_beiraria@csilhavo.min-saude.pt

Telefone

USF Flor de Sal

Praça Rainha D. Leonor - 3810-142 Aveiro

234 891 188/210 coord.usf_flordesal@csaveiro.min-saude.pt

e-mail

USF Moliceiro

Praça Rainha D. Leonor - 3810-142 Aveiro

234 891 205/7

coord.usf_moliceiro@csaveiro.min-saude.pt

USF Rainha D. Tereza

Av. 25 de Abril - 3850-017 Albergaria-a-Velha

234 523 213

coord.usf_raingadtereza@csalbergaria.min-saude.pt

USF Santa Joana

Av. D. Afonso V - St.ª Joana - 3810-203 Aveiro

234 342 223

coord.usf_stajoana@csaveiro.min-saude.pt

USF Salinas (*)

Rua Tenente Coronel José Afonso Lucas - Cabeço - 3800234 910 000
531 Cacia

UCSP Vagos II

Rua Principal - 3840-404 Vagos

234 781 400

coord.ucsp_vagos2@csvagos.min-saude.pt

UCSP Vagos I

Av. Padre Alírio de Melo - 3840-404 Vagos

234 799 700

coord.ucsp_vagos1@csvagos.min-saude.pt

UCSP Albergaria-a-Velha I

Av. 25 de Abril - 3850-017 Albergaria-a-Velha

234 523 213

coord.ucsp_albergariaavelha1@csalbergaria.min-saude.pt

UCSP Aveiro I

Rua da Oliveira - Bonsucesso - 3810-437 Aradas

234 384 525

coord.ucsp_aveiro1@csaveiro.min-saude.pt

UCSP Aveiro II

Praça Rainha D. Leonor - 3810-142 Aveiro

234 891 170

coord.ucsp_aveiro2@csaveiro.min-saude.pt

UCSP Ílhavo I

Av. Dr. Rocha Madail - 3830-193 Ílhavo

234 325 876

coord.ucsp_ilhavo1@csilhavo.min-saude.pt

UCSP Ílhavo II

Av. Dr. Rocha Madail - 3830-193 Ílhavo

234 325 876

coord.ucsp_ilhavo2@csilhavo.min-saude.pt

maria.manuel@csaveiro.min-saude.pt
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B.

CARACTERIZAÇÃO GERAL (Órgãos de Administração, Direcção, Consulta e Apoio)

(preencher sempre que aplicável)
Órgãos Administração, de Direcção, de Apoio Técnico e de Consulta
Órgãos

Constituição / Nomeação

Direcção / Administração

Directora Executiva – Nomeada pelo
despacho nº 9498/2009 publicado no
DR, 2ª série nº 67 de 6 de Abril de
2009, com efeitos a 1 de Março de
2009.

Fiscalização

Directora Executiva e Conselho Clínico
ARSCentro e IGAS

Participação/Consulta

Conselho da Comunidade, constituído
desde 24 de Maio de 2010

(Ex: Comissão de utentes;

Referência e/ou
Observações

Conselho consultivo; Conselho
da comunidade; Comissão de
trabalhadores)

Apoio Técnico no domínio do
acesso aos cuidados de saúde
(Ex: Unidade Hospitalar de
Gestão de Inscritos para
Cirurgia; Unidade Hospitalar da
Consulta a Tempo e Horas;
Unidade Integrada para o
Acesso a Cuidados de Saúde)
Outras Comissões (apoio à
gestão)
(Ex: Comissões de ética,
Unidades funcionais)
Gabinete do Cidadão

ACeS BV II

Telefone

Tel: 234401200

e-mail

e-mail : gc-acesbv2@srsaveiro.min-saude.pt
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Gabinete do Utente

Centro Saúde Albergaria-a-Velha:

Telefone

Tel: 234523213

e-mail

e-mail : gu-albergaria@csalbergaria.min-saude.pt
Centro de Saúde Aveiro:
Tel: 234378650
e-mail : gu-aveiro@csaveiro.min-saude.pt
Centro Saúde Ílhavo:
Tel: 234325876
e-mail : gu-ilhavo@csilhavo.min-saude.pt
Centro Saúde Vagos:
Tel: 234799700
e-mail : gu-vagos@csvagos.min-saude.pt
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C.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

C.1. Aplicações informáticas em uso no(s) sector(es) que envolvem o acesso a cuidados e fornecidas pelo
Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ou pelo antigo IGIF) no âmbito de
contratos celebrados pelos serviços centrais (Assinalar com X)
1.

SONHO – sistema de informação dos
hospitais

2.

SINUS – Sistema de Informação Nacional de

X

Utentes da Saúde
3.

SAM – Sistema de Apoio ao Médico

X

4.

SAPE – Sistema de Apoio à prática de

X

enfermagem
5.

SICTH – Sistema de Informação da Consulta

X

a Tempo e Horas (“Alert p1”)
6.

SIGIC – Sistema de Informação de Gestão
de Inscritos para Cirurgia

7.

SIES - Sistema de Informação dos
Equipamentos de Saúde

8.

SICA - Sistema de Informação para a

X

Contratualização e acompanhamento
9.

BAS

X

C.2. Outros aplicativos clínicos utilizadas no(s) sector(es) que envolvem o acesso a cuidados de saúde
1.

SGTD - Sistema de Gestão do Transporte

X

de Doentes da ARSC
2.

SIARS - Sistema de Informação das ARS

X

3.

RNU - Registo Nacional de Utentes

X

4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.3. Métodos e parâmetros de segurança e salvaguarda da confidencialidade da informação respeitante
aos utentes, nos termos da legislação em vigor (níveis de acesso, segurança física)
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D.

OUTROS ASPECTOS DE REGULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLO INTERNO COM REFLEXO
NO ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE

DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO

S

N

Referência e/ou
Observações

1.1 O Regulamento Interno (global) da instituição identifica as estruturas

X

responsáveis pelo acesso a cuidados de saúde?
1.2.Os Planos e Relatórios de Actividades incluem pontos relacionados

X

com a matéria do acesso?

Incluem horário de
atendimento e de
funcionamento de
todas as Unidades
Funcionais

1.3. Os Planos e Relatórios apresentam avaliação da capacidade

X

instalada/rentabilização dos recursos materiais e humanos disponíveis,
designadamente ao nível das consultas e outras áreas de cuidados dos
centros de saúde, consultas externas, MCDT, Bloco Operatório (qd.
aplicável)?
1.4. Enumeração de Regulamentos/Manuais de Procedimentos de Sectores/Serviços
fundamentais e/ou com afinidade temática com o acesso (gestão de doentes, Serviço
Social, Gabinete do Utente, Serviços Financeiros/ Contratualização, …)
1. .…………………………………………………………………………………………
2. .…………………………………………………………………………………………
3. .…………………………………………………………………………………………
4. .……………..………………………………………………………………………..…
5. .…………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………
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E.

IMPLEMENTAÇÃO DA CARTA DOS DIREITOS DE ACESSO

Medidas implementadas

Sim

Não

1.1 Existe estrutura multidisciplinar interna tendo em vista

X

Referência e/ou Observações
Existe apenas um Gabinete do Cidadão.

a implementação da carta dos direitos de acesso?


Indicar os serviços envolvidos e constituição

1.2 No caso afirmativo, existe suporte de regulação de
procedimentos para o efeito?


Indicar a data de deliberação do CA e Normativo
Interno de publicitação

1.3 Estão definidos pela própria instituição, ou de acordo

X

Ver Anexo I

com a(s) instância(s) de contratualização, indicadores de
resultados na componente do acesso e de produção?


Apresentar em anexo os indicadores definidos

1.4. Em caso afirmativo, os indicadores têm em conta os

X

Tempos de Resposta Garantidos fixados pela instituição e
integrados nos seus planos de actividades e de
desempenho?
1.5 Os indicadores de resultados direccionados ao acesso

X

A todas as Unidades de Saúde e

são utilizados a todos os níveis da instituição (verticais e

dentro de cada uma a todos os

horizontais)? Especificar
1.6 A instituição utiliza estes indicadores para efectuar

profissionais
X

relatórios periódicos de situação (para além do relatório
anual previsto na Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto?
1.7 Existem planos especiais de monitorização e correcção

X

de desvios e/ou incumprimento de objectivos?
1.8Verificam-se, com regularidade, processos de revisão

X

crítica da relevância e actualidade dos indicadores
utilizados e respectiva comunicação às entidades e
organismos competentes?
1.9 Estão definidos procedimentos de controlo para

X

minimizar o risco de erros, insuficiência, inadequação e
eventual desvirtuação de informação (que constitui fonte
ou está associada aos indicadores de resultados)?
1.10 Foram fixados, nos termos da lei, os Tempos de

X

Resposta Garantidos?
1.11 Quais os Tempos de Resposta Garantidos que foram

Os previstos na Portaria nº1529/2008,

estabelecidos nas diferentes áreas de prestação de

de 26 de Dezembro

cuidados? (apresentar em mapa anexo)
1.12 Os Tempos de Resposta Garantidos fixados constam

X

dos Planos e Relatórios de Actividades?
1.13 Os Tempos de Resposta Garantidos foram integrados

X

no Contratos-programa/ Plano de Desempenho?
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1.14 Está afixada, em locais de fácil acesso e consulta,

X

informação actualizada relativa ao Tempos de Resposta
Garantidos para os diversos tipos de prestações e por
patologia ou grupos de patologias? Especificar
1.15 Está disponível, no sítio da internet, informação

X

actualizada das áreas de actividade/serviços disponíveis e
a capacidade instalada e, mais concretamente, os
respectivos Tempos de Resposta Garantidos, nas diversas
modalidades de prestação de cuidados de Saúde? Indicar
com que regularidade é actualizada.
1.16 Existe comprovativo, mediante registo ou impresso

X

próprio, da prestação de informação aos utentes no acto
de pedido ou marcação de consulta, tratamento ou exame,
sobre os Tempos de Resposta Garantidos para prestação
dos cuidados de que necessita? Indicar.
1.17 Em caso de referenciação para outra unidade de

X

saúde, estão definidos procedimentos para informar os
utentes sobre o tempo máximo de resposta garantido para
lhe serem prestados os respectivos cuidados no
estabelecimento de referência? Indicar.
1.18 O relatório anual sobre o acesso foi divulgado e

X

publicado em suporte autónomo ou consta do Relatório de
Actividades e/ou do Plano de desempenho?
1.19 As reclamações e/ou sugestões relativas ao acesso

X

Ver Anexo II

são objecto de tratamento próprio, independentemente da
sua génese/proveniência (Gabinete do Utente, Entidade
Reguladora da Saúde, etc.)?
Apresentar quadro-resumo discriminando tipo de
reclamação, origem, objecto, consequências (anexo)
1.20 As sugestões e reclamações ou outras formas de

X

participação dos utentes/cidadãos na melhoria do acesso
são integradas na avaliação e medidas de correcção?
1.21 A Entidade Reguladora da Saúde promoveu

X

diligências, intervenções ou outras medidas junto da
instituição, em resultado de reclamações relativas ao
acesso a cuidados de saúde?
1.22 Foram constituídos/abertos processos sancionatórios

X

em resultado de reclamação e/ou mero incumprimento da
Lei? Quantificar e caracterizar
1.23 O Relatório sobre o Acesso foi objecto de auditoria

X

pela Inspecção-Geral das Actividades em Saúde?
1.24 As reclamações, sugestões e comentários foram

X

Ver Anexo II

comunicados à Direcção Geral da Saúde, no âmbito do
projecto “SIM Cidadão”? (anexar um mapa com resumo do
tratamento das reclamações)

8

(RELATÓRIO-TIPO 2012)

ANEXO I:
ÁREA
DE
MONITORIZAÇÃO/
ACOMPANHAMENTO

ÁREA DE
INTERVENÇÃO

Personalização de
cuidados

Organização

ACESSO

Utilização dos
serviços

ACTIVIDADE/
CUIDADO
PRESTADO

Cobertura do
médico família

INDICADOR

% residentes c/ médico de família
% utentes inscritos com médico de família
% utilizadores com médico de família

Prestação de
cuidados pelo
próprio médico
% consultas ao utente pelo seu próprio médico
Programação de
actividade/
agendamento
Utilização global
de consultas
Taxa de utilização global de consultas médicas
médicas
Utilização de
consultas médicas
por grupos etários
Utilização de
consultas médicas
por prog. saúde
Taxa visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos
Taxa visitas domiciliárias enfermagem por 1.000 inscritos
Taxa visitas domiciliárias médicas por 1.000 residentes
Taxa visitas domiciliárias enferm. por 1.000 residentes
Taxa vistas domic/restantes grupos profissionais (ss, fisiot,
psicol, outros) por 1.000 residentes
Contexto
Taxa vistas domic/restantes grupos profissionais (ss, fisiot,
domiciliário /
psicol, outros) por 1.000 inscritos
comunidade
Taxa de ocupação das ECCI

% de doentes acompanhados por ECCI/ doentes
referenciados

Vigilância,
promoção da saúde
e prevenção da
doença nas diversas
fases da vida

Saúde da Mulher/ Taxa de utilização de consultas de Planeamento Familiar
Planeamento
Familiar
Taxa de utilização de cons. de enfermagem de P. F.
Taxa de utilização da cons de Saúde Materna
% de grávidas com 1ªs cons. no 1º trimestre
Saúde da Mulher/
Vigilância da
Nº médio de cons. médicas por grávida vigiada
Gravidez
Nº médio de cons.enfermagem por grávida vigiada
% grávidas com revisão de puerpério efectuada
Taxa de visitas domiciliárias realizadas a puerperas
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ÁREA
DE
MONITORIZAÇÃO/
ACOMPANHAMENTO

ÁREA DE
INTERVENÇÃO

ACTIVIDADE/
CUIDADO
PRESTADO

INDICADOR

vigiadas durante a gravidez
% de recém-nascidos, de termo, com peso baixo
% de recém-nascidos prematuros
QUALIDADE
TÉCNICA /
EFECTIVIDA
DE

Saúde do RN, da
Criança e do
Adolescente
Vigilância,
promoção da saúde
e prevenção da
doença nas diversas
fases da vida

% 1ªs consultas na vida efectuadas até aos 28 dias
% de RN com visitas dom realizadas até 15 dias vida
% diagnóstico precoce (TSHPKU) realizadas até ao 7º dia
Nº médio de cons vigilância de SI dos 0-11 meses
Nº médio de cons vigilância de SI dos12-23 meses
% inscritos c/ peso e altura regist. nos últimos 12 m (2 A)
% utentes com PNV actualizado aos 2 anos
% utentes com PNV actualizado aos 7 anos
% utentes com PNV actualizado aos 14 anos

Saúde do adulto e
do idoso
Programa da
Hipocuagulação
Apoio ao doente
dependente

Cancro da mama
Programa de
Vigilância
Oncológica/ rastreios

QUALIDADE
TÉCNICA /
EFECTIVIDADE

Vigilância clínica
das situações de
doença crónica

Cancro do colo do
útero
Cancro colorectal
Coordenação de
cuidados

% mulheres entre 50-69 anos c/ mamografia registada no últimos
2 anos

% de mulheres entre 25-64 anos com colpocitologia
actualizada (uma em 3 anos)
% insc. entre 50-74 anos c/ rasteio de cancro colo-rectal
efectuado

nº internamentos méd. Não programados/ nº residentes
Prevalência de Diabetes na Pop Inscrita
Nº Diabéticos Vigiados/ nº Diabéticos Identificados
% Diabéticos c/ pelo menos 3 HbA1C registado no ano (2
semestre)
% Diabéticos c/ pelo menos 1 LDL-C registado no ano
% Dabéticos c/ pelo menos 1 avaliação de
Programa da
microalbuminúria ou da proteinúria no ano
Vigilância da
Diabetes Mellitus % Diabéticos c/ pelo menos 1 exame de pé regist no ano
% Diabéticos c/ pelo menos 1 valor de pressão arterial
regist nos últimos 3 meses
% Diabéticos c/ 1 referenciação para oftalmologia registada
no ano
% Diabéticos abrangidos pela cons de enfermagem
Incidência de amputações em diabéticos na pop residente
Prevalência da hipertensão na pop inscrita
Programa de
Vigilância das
Nº hipertensos vigiados/ Nº hipertensos identificados
Doenças
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ÁREA
DE
MONITORIZAÇÃO/
ACOMPANHAMENTO

ÁREA DE
INTERVENÇÃO

Cuidados em
situação e doença
aguda

Coordenação de
Cuidados

ACTIVIDADE/
CUIDADO
PRESTADO

INDICADOR

Cardiovasculares % hipertensos c/ registo pressão arterial em cada semestre
% hipertensos c/ pelo menos 1 registo de IMC nos últimos
12 m
% hipertensos c/ vacina antitetânica actualizada
Incidência de AVC na população residente
Incidência de enfarte de miocárdio na população residente
Indicador de adquação terapêutica
Programa de
Prevalência de Asma na pop inscrita
Vigilância das
Doenças
Respiratórias
Prevalência da DPOC na pop inscrita
Prevalência da demência na pop inscrita
Programa de
Prevalência da depressão na pop inscrita
Vigilância de
Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e
Saúde Mental
sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em
ambulatório (dose diária defenida/1000 hab
Capacidade de
resp imediata
Utilização cons
aberta (médica)
Utilização cons
aberta (enf)
Referenciação
doença aguda
Nº casos referenciados pa SU/ pop residente
Taxa de referenciação por inscritos
% pedidos urgentes/ pedidos totais
% de devolução aos CSP por falta de informação clínica
% de devolução aos CSP por falta de informação
Referenciação
administrativa
Hospitalar
% de pedidos considerados prioritários pelo hospital total
de pedidos considerados urgentes pelos CSP
Índice de referenciação para 5 especialidades seleccionados
regionalmente
Referenciação
para RNCCI
Taxa de referenciação para a RNCCI

QUALIDADE DOS REGISTOS

Nº episódios agudos que deram origem a codificação de
episódio (ICPC2)/ nº total de episódios
% de prescrições electrónicas de medicamentos no total de
prescrições de medicamentos facturados ao SNS

% de prescrições electrónicas de MCDTs no total de
prescrições de MCDTs convencionados facturados ao SNS
QUALIDADE
PERCEPCIONADA

Monitorização do
grau de satisfação
do serviço público

Satisfação dos
utentes
Sugestões
Reclamações
Queixas no Livro

% de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos
Nº de sugestões escritas por 1.000 utilizadores
Nº de reclamações escritas por 1.000 utilizadores

Nº queixas registadas no Livro Amarelo por 1.000
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ÁREA
DE
MONITORIZAÇÃO/
ACOMPANHAMENTO

ÁREA DE
INTERVENÇÃO

ACTIVIDADE/
CUIDADO
PRESTADO

Amarelo
Satisfação dos
Profissionais

Adequação da prescrição de
medicamentos

EFICIÊNCIA

INDICADOR

utilizadores
% de profissionais satisfeitos e muito satisfeitos
% do consumo de medicamentos genéricos em valor
financeiro (PVP) no consumo total de medicamentos
% do consumo de medicamentos genéricos em embalagens,
no total de embalagens de medicamentos
% de consumo de cefalosporinas no consumo total de
antibióticos
% de consumo de quinolonas no consumo total de
antibióticos
Custo médio de medicamentos facturados por utilizador
Outros indicadores em discussão com os Programas de
Saúde
Custo médio de MCDT facturados por utilizador
Índice de prescrição do MCDT mais prescrito
Índice de prescrição do segundo MCDT mais prescrito

Adequação da prescrição de MCDT
Índice de prescrição do terceiro MCDT mais prescrito
Índice de prescrição do quarto MCDT mais prescrito
Índice de prescrição do quinto MCDT mais prescrito
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ANEXO II:

RECLAMAÇÕES - 2012
QUESTIONÁRIO - Administrações Regionais de Saúde (ARS)
Entidade (Identificação):
ACeS Baixo Vouga II
1. CARACTERIZAÇÃO
2012
1.1. População residente na ARS
1.1. N.º total de centros de saúde
1.3. N.º total de unidades de saúde familiar
1.4. N.º total de consultas médicas (medicina geral e familiar, especialidaes, etc)
1.5. N.º total de atendimentos no SU/AC/SAP/SACU/CATUS
1.6. N.º total de doentes saídos das unidades de internamento
1.7. N.º total de domícilios praticados

2. NÚMERO TOTAL DE RECLAMAÇÕES
2012
2.1. N.º de reclamações registadas no SGSR (SIM-Cidadão)

163

2.2. N.º de reclamações não registadas no SGSR (SIM-Cidadão)

0

2.3. N.º de reclamações registadas no SGSR (SIM-Cidadão) não resolvidas

19

2.4. N.º de reclamações, referentes a 2011, registadas no SGSR (SIM-Cidadão), no início de 2012

5

2.5. N.º de reclamações, referentes a 2012, registadas no SGSR (SIM-Cidadão), no início de 2013

5

2.6. N.º de reclamações arquivadas por desistência do utente

3

2.7. N.º de reclamações que deram origem à instauração de processo de inquérito ou disciplinar

0

2.8. N.º de reclamações que originaram participações ao Ministério Público (MP)

0

2.9. N.º de reclamações anuladas

0

2.10. N.º total de reclamações (2.1+2.2)

163

Obs: No preenchimento dos campos 2.1 e 2.2 não devem ser contabilizadas as reclamações anuladas, nem as
arquivadas por desistência do utente.
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3. TIPOLOGIA DAS RECLAMAÇÕES
2012
3.1. N.º de reclamações relativas a Leis/Regras/Normas

14

3.2. N.º de reclamações relativas a Procedimentos

27

3.3. N.º de reclamações relativas a Sistemas de Informação

13

3.4. N.º de reclamações relativas a Tempo de Espera para Cuidados de Saúde

15

3.5. N.º de reclamações relativas a Doentes sem Cuidados

61

3.6. N.º de reclamações relativas a Cuidados Desadequados

1

3.7. N.º de reclamações relativas ao Atendimento

35

3.8. N.º de reclamações relativas a Instalações Equipamentos

10

3.9. N.º de reclamações relativas a Cuidados Hoteleiros

2

4. ÁREAS FUNCIONAIS E SERVIÇOS VISADOS
2012
4.1. N.º de reclamações relativas ao Conselho Directivo/Dirigentes

0

4.2. N.º de reclamações relativas às Unidades de Saúde Familiar (USF)

38

4.3. N.º de reclamações relativas às Consultas Médicas

96

4.4. N.º de reclamações relativas ao SU/AC/SAP/SACU/CATUS

0

4.5. N.º de reclamações relativas ao Internamento

0

4.6. N.º de reclamações relativas a outras Áreas ou Serviços

41
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5. GRUPOS PROFISSIONAIS VISADOS
2012
5.1. N.º de reclamações relativas aos Dirigentes

34

5.2. N.º de reclamações relativas aos Médicos

68

5.3. N.º de reclamações relativas aos Enfermeiros

14

5.4. N.º de reclamações relativas aos Assistentes Técnicos

50

5.5. N.º de reclamações relativas aos Aux.de Acção Médica

4

5.6. N.º de reclamações relativas a Outro Pessoal

9

5.7. N.º de reclamações arquivadas nos processos individuais dos profissionais visados

0

6. ELOGIOS POR GRUPO PROFISSIONAL
2012
6.1. N.º de elogios relativos aos Dirigentes

0

6.2. N.º de elogios relativos aos Médicos

0

6.3. N.º de elogios relativos aos Enfermeiros

0

6.4. N.º de elogios relativos aos Assistentes Técnicos

0

6.5. N.º de elogios relativos aos Aux.de Acção Médica

0

6.6. N.º de elogios relativos a Outro Pessoal

0

6.7. N.º de elogios arquivados nos processos individuais dos profissionais visados

0
7. O Conselho Directivo (CD) utiliza a informação produzida pelo Gabiente do Cidadão enquanto instrumento de
apoio à gestão e à qualidade? Assinale com uma cruz (X)
x
SIM

NÃO
Fundamente: A informação produzida no âmbito do tratamento e monitorização das exposições pelo Gabinete do
Cidadão, é utilizada pela Direcção do ACeS, para introdução de medidas correctoras/orientadoras de acordo com
os problemas identificados.

8. Indique as medidas e/ou melhorias implementadas nos serviços que tiveram por base a avaliação das
reclamações apresentadas no último triénio:
Envio de informação escrita aos serviços relativamente a: marcação de consultas, promoção de uma maior
acessibilidade dos cidadão aos serviços; cumprimento dos horários por parte dos profissionais. Relativamente ao
GU do centro de Saúde de Aveiro, mantém-se a reafectação de um profissional com formação em Serviço Social
de modo a manter o trabalho de Gabinete do Utente actualizado, uma vez que é o Centro de Saúde com maior
número de Reclamações.

9. Principais dificuldades/constrangimentos na organização e gestão das exposições apresentadas pelos cidadãos:
1- Continua a verificar-se algum atraso nas respostas à Audição Interna por parte dos Profissionais /Serviços
Visados.
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ANÁLISE GLOBAL DE TEMPOS MÁXIMOS DE RESPOSTA
GARANTIDOS NO SNS

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
CUIDADOS HOSPITALARES

(ACES, ULS, Hospitais EPE, Hospitais SPA)
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Tempos máximos de resposta garantidos (TMRG), Tempos de resposta garantidos
(TRG) da entidade e tempos de resposta (TR) da entidade em 2012
(Lei nº 41/2007 de 28 de Agosto e Portaria nº1529/2008, de 26 de Dezembro)
Nível de acesso

TMRG

TGR da

TR da entidade

entidade

Ano 2012

Atendimento no dia do

Atendimento no

Atendimento no dia

pedido

dia do pedido

do pedido

10 (dez) dias úteis a partir

10 (dez) dias úteis

6,86 dias úteis a

da data do pedido

a partir da data do

partir da data do

pedido

pedido (dados

e tipo de cuidados
CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

Cuidados prestados na unidade de saúde a pedido do utente


Motivo relacionado com doença
aguda



Motivo não relacionado com doença
aguda

SIARS)


Renovação de medicação em caso

72 (setenta e duas) horas

72 (setenta e

72 (setenta e duas)

de doença crónica

após a entrega do pedido

duas) horas após

horas após a

a entrega do

entrega do pedido

pedido


Relatórios, cartas de referenciação,

48 (quarenta e oito) horas

48 (quarenta e

48 (quarenta e oito)

orientações e outros documentos

após a entrega do pedido

oito) horas após a

horas após a

entrega do pedido

entrega do pedido

escritos (na sequência de consulta
médica ou de enfermagem)

Consulta no domicílio a pedido do

24 (vinte e quatro) horas se

24 (vinte e quatro)

24 (vinte e quatro)

utente

a justificação do pedido for

horas se a

horas se a

aceite pelo profissional

justificação do

justificação do

pedido for aceite

pedido for aceite

pelo profissional

pelo profissional

HOSPITAIS DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

Primeira consulta de especialidade hospitalar referenciada pelos centros de saúde


De realização “muito

30 (trinta) dias a partir do

prioritária” de acordo com a

registo do pedido da

avaliação em triagem

consulta no sistema

hospitalar

informático CTH pelo
médico assistente do centro
de saúde



De realização “prioritária” de

60 (sessenta) dias a partir

acordo com a avaliação em

do registo do pedido da

triagem hospitalar

consulta no sistema
informático CTH pelo
médico assistente do centro
de saúde



De realização com prioridade

150 (cento e cinquenta) dias

“normal” de acordo com a

a partir do registo do pedido

avaliação em triagem
hospitalar

da consulta no sistema
informático CTH pelo
médico assistente do centro
de saúde

Meios complementares de diagnóstico e terapêutica em doenças cardiovasculares


Cateterismo cardíaco

30 (trinta) dias após a



Pacemaker cardíaco

30 (trinta) dias após a

indicação clínica
indicação clínica
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Cirurgia programada


Prioridade “de nível 4” de
acordo com a avaliação da

72 (setenta e duas) horas
após a indicação clínica

especialidade hospitalar


Prioridade “de nível 3” de

15 (quinze) dias após a

acordo com a avaliação da

indicação clínica

especialidade hospitalar


Prioridade “de nível 2” de

60 (sessenta) dias após a

acordo com a avaliação da

indicação clínica

especialidade hospitalar


Prioridade “de nível 1” de

270 (duzentos e setenta)

acordo com a avaliação da

dias após a indicação clínica

especialidade hospitalar

Notas
Existem especificações especiais para a doença oncológica - consultar a Portaria.
CTH - Consulta a Tempo e Horas
Para a realização de uma primeira consulta de infertilidade o TMRG é de 90 (noventa) dias.
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ANÁLISE ESPECÍFICA
UNIDADES DE CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS
(ACES e ULS)
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AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE / UNIDADE LOCAL DE SAÚDE (centros de
saúde, USF, extensões)

ACeS Baixo Vouga II

2012
Volume de Cuidados Prestados

Área de cuidados

Consultas de Medicina Geral
e Familiar (MGF) - Consultas
de Adultos

N.º de 1ªs N.º de 1ªs
Consultas Consultas
2011
2012

Variação
20112012 (%)

N.º Consultas
Subsequentes
2011

N.º Consultas
Subsequentes
2012

Variação
20112012 (%)

Total de
Consultas
2011

Total de
Consultas
2012

Variação
20112012 (%)

106.546

121.073

13,6%

368.214

319.187

-13,3%

474.760

440.260

-7,3%

23.209

21.490

-7,4%

36.894

36.691

-0,6%

60.103

58.181

-3,2%

1.200

998

-16,8%

7.641

9.152

19,8%

8.841

10.150

14,8%

15.205

15.060

-1,0%

5.388

5.903

9,6%

Consultas de Saúde Infantil
Consulta de Saúde Materna
Consulta de Planeamento
Familiar

20.593

20.963

1,8%

Vigilância de Doentes
Diabéticos

5.499

7.403

34,6%

Vigilância de Doentes
Hipertensos

11.320

23.547

108,0%

Consultas médicas no
domícilio

2.253

2.528

12,2%

21.146

21.771

3,0%

Consultas de enfermagem
no domícilio
Consultas de referência
(alcoologia, pneumologia,
Medicina dentária,
tabagismo, CDP)
Consultas de Saúde Pública

2.112
2.981

a) não inclui o total do ano
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ANÁLISE ESPECÍFICA
HOSPITAIS
(Centros hospitalares, Hospitais EPE, SPA e ULS)
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RELATÓRIO ANUAL SOBRE O ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE

As entidades prestadoras de cuidados de saúde devem publicar e divulgar, até 31 de Março de cada ano, um
relatório circunstanciado sobre o acesso aos cuidados que prestam, o qual será auditado, aleatória e
anualmente, pela Inspecção-Geral das Actividades da Saúde, conforme o disposto na alínea f) do artigo 4.º da
Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto.

O presente documento destina-se a orientar a elaboração do relatório pelas entidades prestadoras de
cuidados do Serviço Nacional de Saúde.

O relatório contempla a informação global de cada entidade, nos capítulos que lhe forem aplicáveis. As
entidades que integram várias unidades (ex. centro hospitalar, unidade local de saúde, agrupamento de
centros de saúde) devem elaborar apenas um relatório. As Unidades Locais de Saúde deverão preencher os
itens respeitantes às unidades hospitalares e às unidades de cuidados de saúde primários que as integram.

Os Hospitais, Centros Hospitalares, ULS e ACES deverão disponibilizar o relatório no seu site, quando exista.
As Administrações Regionais de Saúde, IP, deverão, igualmente, disponibilizar no respectivo site os relatórios
das instituições hospitalares, ULS e ACES da sua região.
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A. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Designação

Localização da
sede
Telefone
e-mail
Fax
Site

ACeS BAIXO VOUGA III

Morada: Av. Dr. Lourenço Peixinho, n.º 42 – 4.º Andar
3804-502 – Aveiro
e
Rua Dr. Francisco Zagalo
3880-225-Ovar
Telefone: 234 401 228 (Aveiro)
256 579 260 (Ovar)
Fax: 234 401 203 (Aveiro)
256 573 055 (Ovar)
E-mail: dex_acesbv3@srsaveiro.min-saude.pt
aces_baixovouga3@srsaveiro.min-saude.pt
WEB

Unidades de
saúde integradas
na entidade
Localização
Telefone
e-mail

Unidade de Saúde Familiar Barrinha (C. S. Ovar)
Av. 29 de Março, 368 – 3885-518 Esmoriz
Tel: 256 753 034
e-mail: usf_barrinha@csovar.min-saude.pt

Unidade de Saúde Familiar João Semana (C. S. Ovar)
Rua Dr. Francisco Zagalo – 3880-225 – Ovar
Tel: 256 590 050
e-mail: usf_joaosemana@csovar.min-saude.pt

Unidade de Saúde Familiar S. João de Ovar (C. S. Ovar)
Rua Dr. Acácio Valente, 25 – 3880-678 – S. João de Ovar
Tel: 256 509 060
e-mail: usf_sjoaoovar@csovar.min-saude.pt
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Unidade de Saúde Familiar Alpha - com dois pólos: Válega e S. Vicente de
Pereira - (C. S. Ovar)
Rua do GAC – 3880-501 – Válega
Tel: 256 590 060
e-mail: usf_alpha@csovar.min-saude.pt

Unidade de Saúde Familiar Laços (em processo de candidatura), com três
pólos: Cortegaça, Arada e Maceda (C. S. Ovar)
Rua: Gavinho – 3885-282 – Cortegaça
Tel: 256 752 233
e-mail: extcortegaca@csovar.min-saide.pt

Unidade de Saúde Familiar Terras de Antuã (em processo de candidatura),
com três pólos: Salreu, Canelas e Fermelã (C. S. Estarreja)
Rua: Visconde Salreu – 3865-248 – Salreu
Tel: 234 841 726
e-mail: extsalreu@csestarreja.min-saude.pt

Centro de Saúde de Ovar
Rua Dr. Francisco Zagalo – 3880-225 – Ovar
Tef: 256 579 260
e-mail: csovar@csovar.min-saude.pt

Extensão de Saúde Furadouro (C. S. Ovar)
Rua Gonçalo Velho, 171 – 3880-385 - Furadouro
Tel: 256 591 114
e-mail: extfuradouro@csovar.min-saude.pt

Centro de Saúde de Estarreja
R. Almeida Eça - Teixugueira - 3860-335 Estarreja
Tel: 234 810 600
e-mail: csestarreja@csestarreja.min-saude.pt

Extensão de Saúde Veiros (C. S. Estarreja)
Rua: Augusto Sousa Fernandes Nº. 7 - 3860-601 Veiros
Tel: 234 843 730
e-mail: extveiros@csestarreja.min-saude.pt
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Extensão de Saúde Avanca (C. S. Estarreja)
Quinta do Gama - 3860-040 Avanca
Tef: 234 884 165
e-mail: extavanca@csestarreja.min-saude.pt

Extensão de Saúde Pardilhó (C. S. Estarreja)
Rua dos Moliceiros - 3860-425 Pardilhó
Tel: 234851491
e-mail: extpardilho@csestarreja.min-saude.pt

Centro de Saúde da Murtosa
Rua União Beneficente Murtoense - 3870-264 Murtosa
Tel: 234 860 210
e-mail: csmurtosa@csmurtosa.min-saude.pt

Extensão de Saúde Bunheiro (C. S. Murtosa)
Rua Padre Gonçalo António Tavares Sousa, n.º 7 - 3870-034 Bunheiro
Tel: 234 867 915
e-mail: extbunheiro@csmurtosa.min-saude.pt

Extensão de Saúde Torreira (C. S. Murtosa)
Rua Saudade - 3870-340 TORREIRA
Tel: 234 838 210
e-mail: exttorreira@csmurtosa.min-saude.pt

Unidades de Cuidados na Comunidade Ovar
Rua Dr. Francisco Zagalo – 3880-225 – Ovar
Tef: 256 579 260
e-mail: ucc-ovar@csovar.min-saude.pt

Unidades de Cuidados na Comunidade Estarreja
R. Almeida Eça - Teixugueira - 3860-335 Estarreja
Tel: 234 810 600
e-mail: ucc-estarreja@csestarreja.min-saude.pt
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Unidades de Cuidados na Comunidade Murtosa
Rua União Beneficente Murtoense - 3870-264 Murtosa
Tel: 234 860 210
e-mail: ucc-murtosa@csmurtosa.min-saude.pt

Unidade de Saúde Publica
Rua União Beneficente Murtoense - 3870-264 Murtosa
Tel: 234 860 211
e-mail: as-murtosa@csmurtosa.min-saude.pt

Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados
Rua Dr. Francisco Zagalo – 3880-225 – Ovar
Tel: 256 579 260
e-mail: csovar@csovar.min-saude.pt

B. CARACTERIZAÇÃO GERAL (Órgãos de Administração, Direcção, Consulta e Apoio)
(preencher sempre que aplicável)
Órgãos Administração, de Direcção, de Apoio Técnico e de Consulta
Órgãos

Direcção / Administração

Constituição / Nomeação

Refª e/ou
Observações

Director Executivo - Manuel Duarte de Rezende
Pereira Sebe (Dr.), nomeado pelo despacho n.º
9495/2009 de 27/02, publicado no DR, 2.ª Série,
n.º 67 de 6 de Abril de 2009, com efeitos a 1 de
Março de 2009.
Rua Dr. Francisco Zagalo
3880-225-Ovar
Tel: 256 579 260 Fax: 256 573 055
e-mail: dex_acesbv3@srsaveiro.min-saude.pt
e
aces_baixovouga3@srsaveiro.min-saude.pt
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Conselho Executivo
Director Executivo: Manuel Duarte de Rezende
Pereira Sebe (Dr.)
Presidente do Conselho Clínico: José Manuel
Vera Cruz Félix (Dr.)
Presidente do Conselho da Comunidade: José
Eduardo Alves Valente de Matos (Dr.)

Conselho Clínico (nomeado pela ARS do Centro,
I.P.)
Presidente: José Manuel Vera Cruz Félix (Dr.)
Vogal: Maria Ofélia Oliveira de Almeida (Dra.)
Vogal: Eva Maria Pereira Gomes (Dra.)
Vogal: Ana Isabel Gomes de Sá (Enf.)

Fiscalização

Participação/Consulta
(Ex: Comissão de utentes;
Conselho consultivo;
Conselho da comunidade;
Comissão de trabalhadores)

Conselho da Comunidade



Presidente do Conselho da Comunidade:

José Eduardo Alves valente de Matos
(Presidente da Câmara Municipal de
Estarreja)



Representantes de cada Município
designado pelas respectivas Assembleias
Municipais:

Ovar: Manuel José Costa Oliveira (Dr.)
Estarreja: José Augusto da Luz Matos (Dr.)
Murtosa: José Manuel Andrade Simões



Representante do Centro Distrital da
Segurança Social:

Cristina Vasconcelos (Dra.)
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Representantes das Associações

Sindicais: …………..



Representante das Associações de
Empregadores:

Carlos Jorge Silva Machado (Dr.)



Representante do Hospital de Referência:

José Abrantes Afonso – Centro Hospitalar do
Baixo Vouga, EPE
Fernando Martins da Silva (Dr.) - Centro
Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE
Nuno Lopes (Dr.) – Hospital Dr. Francisco
Zagalo
Apoio Técnico no domínio
do acesso aos cuidados de
saúde
(Ex: Unidade Hospitalar de
Gestão de Inscritos para
Cirurgia; Unidade Hospitalar
da Consulta a Tempo e
Horas; Unidade Integrada
para o Acesso a Cuidados de
Saúde)
Outras Comissões (apoio à
gestão)
(Ex: Comissões de ética,
Unidades funcionais)

Unidade de Apoio à Gestão (UAG)
Responsável: Ana Margarida Leite Gonçalves de
Oliveira (Dra.)
Av. Dr. Lourenço Peixinho, n.º 42 – 4.º Andar
3804-502 – Aveiro
Tel: 234 401 228 Fax: 234 401 203
e-mail: aces_baixovouga3@srsaveiro.minsaude.pt

Gabinete do Cidadão
Responsável: Maria Beatriz Pinho Neves Bastos
Rua Dr. Francisco Zagalo
3880-225-Ovar
Tel: 256 579 260 Fax: 256 573 055
e-mail: gu-ovar@csovar.min-saude.pt
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Gabinete do Utente
Telefone
e-mail

Centro de Saúde de Ovar
Rua Dr. Francisco Zagalo
3880-225-Ovar
Tel: 256 579 260
e-mail: gu-ovar@csovar.min-saude.pt

Centro de Saúde de Estarreja
R. Almeida Eça - Teixugueira
3860-335 Estarreja
Tel: 234 810 600
e-mail: gu-estarreja@csestarreja.min-saude.pt

Centro de Saúde de Murtosa
Rua União Beneficente Murtoense
3870-264 Murtosa
Tel: 234 860 210
e-mail: gu-murtosa@csmurtosa.min-saude.pt
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C. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
C.1. Aplicações informáticas em uso no(s) setor(es) que envolvem o acesso a cuidados e
fornecidas pelo Ministério da Saúde/Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ou pelo
antigo IGIF) no âmbito de contratos celebrados pelos serviços centrais (Assinalar com X)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SONHO
SINUS
SAM
SAPE
CTH
SIGIC
SIES - Sistema de Informação dos
Equipamentos de Saúde
8. SICA
9. ……..
……..

X
X
X
X
X
X

C.2. Outras aplicações informáticas utilizadas no(s) setor(es) que envolvem o acesso a cuidados
de saúde

1. SGTD (Sistema de Gestão de Transporte
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

de Doentes)
Sistema de Informação de Reembolsos
BAS (Benefícios Adicionais de Saúde)
SISO (Sistema de Informação para a
Saúde Oral)
META 4 (Sistema Informático para
Processamento de Despesas com
Pessoal)
SIARS (Sistemas de Informação das ARS)
RHV (Sistema informático de Recursos
Humanos – Vencimentos)
CENTRALGEST (Sistema Informático de
cobrança de Taxas Moderadoras, não
incluídas no SINUS)
SISTEMA DE FATURAÇÃO

X
X
X
X
X
X
X
X
X

C.3. Métodos e parâmetros de segurança e salvaguarda da confidencialidade da informação
respeitante aos utentes, nos termos da legislação em vigor
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D. OUTROS ASPECTOS DE REGULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLO INTERNO COM REFLEXO
NO ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE
DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO

S

N

Refª e/ou
Observações

1.1. O Regulamento Interno (global) da instituição identifica as
X
estruturas responsáveis pelo acesso a cuidados de saúde?
1.2. Os Planos e Relatórios de Atividades incluem pontos relacionados
X
com a matéria do acesso?
1.3. Os Planos e Relatórios apresentam avaliação da capacidade
instalada/rentabilização dos recursos materiais e humanos
disponíveis, designadamente ao nível das consultas e outras áreas de
X
cuidados dos centros de saúde, consultas externas, MCDT, Bloco
Operatório (qd. aplicável)?
1.4. Enumeração de Regulamentos/Manuais de Procedimentos de
Sectores/Serviços fundamentais e/ou com afinidade temática com o acesso (gestão
de doentes, Serviço Social, Gabinete do Utente, Serviços Financeiros/
Contratualização, …)

1. REGULAMENTO DE TRANSPORTES DE DOENTES NÃO URGENTES ……………
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UAG.……………………………………….…………
3. .……………………..…………………………………………………………………………………………
4. .…………………………………..……………………………………………………………………………
5. .…………………………………………………..……………………………………………………………
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E. IMPLEMENTAÇÃO DA CARTA DOS DIREITOS DE ACESSO

Medidas implementadas
1.1. Existe estrutura multidisciplinar interna tendo
em vista a implementação da carta dos direitos de
acesso?
 Indicar os serviços envolvidos e constituição
1.2. No caso afirmativo, existe suporte de regulação
de procedimentos para o efeito?
 Indicar a data de deliberação do CA e
Normativo Interno de publicitação
1.3. Estão definidos pela própria instituição, ou de
acordo com a (s) instância (s) de contratualização,
indicadores de resultados na componente do acesso
e de produção?
 Apresentar em anexo os indicadores
definidos
1.4. Em caso afirmativo, os indicadores têm em
conta os Tempos de Resposta Garantidos fixados
pela instituição e integrados nos seus planos de
atividades e de desempenho?
1.5. Os indicadores de resultados direcionados ao
acesso são utilizados a todos os níveis da instituição
(verticais e horizontais)? Especificar
1.6. A instituição utiliza estes indicadores para
efectuar relatórios periódicos de situação (para além
do relatório anual previsto na Lei n.º 41/2007, de 24
de Agosto?
1.7. Existem planos especiais de monitorização e
correcção de desvios e/ou incumprimento de
objetivos?
1.8. Verificam-se, com regularidade, processos de
revisão crítica da relevância e atualidade dos
indicadores utilizados e respetiva comunicação às
entidades e organismos competentes?
1.9. Estão definidos procedimentos de controlo para
minimizar o risco de erros, insuficiência,
inadequação e eventual desvirtuação de informação
(que constitui fonte ou está associada aos
indicadores de resultados)?
1.10. Foram fixados, nos termos da lei, os Tempos de
Resposta Garantidos?
1.11. Quais os Tempos de Resposta Garantidos que
foram estabelecidos nas diferentes áreas de
prestação de cuidados? (apresentar em mapa anexo)
1.12. Os Tempos de Resposta Garantidos fixados
constam dos Planos e Relatórios de Actividades?
1.13. Os Tempos de Resposta Garantidos foram
integrados no Contratos-programa/ Plano de
Desempenho?

Sim

Não

Refª e/ou Observações
Em criação

X

X

X

X

X

X

X

Sim, nas USF´s

X

Sim, nas USF´s

X

X
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1.14. Está afixada, em locais de fácil acesso e
consulta, informação atualizada relativa aos Tempos
de Resposta Garantidos para os diversos tipos de
prestações e por patologia ou grupos de patologias?
Especificar
1.15. Está disponível, no sítio da internet,
informação atualizada das áreas de
atividade/serviços disponíveis e a capacidade
instalada e, mais concretamente, os respetivos
Tempos de Resposta Garantidos, nas diversas
modalidades de prestação de cuidados de Saúde?
1.16. Existe comprovativo, mediante registo ou
impresso próprio, da prestação de informação aos
utentes no ato de pedido ou marcação de consulta,
tratamento ou exame, sobre os Tempos de Resposta
Garantidos para prestação dos cuidados de que
necessita? Indicar.
1.17. Em caso de referenciação para outra unidade
de saúde, estão definidos procedimentos para
informar os utentes sobre o tempo máximo de
resposta garantido para lhe serem prestados os
respetivos cuidados no estabelecimento de
referência? Indicar.
1.18. O relatório anual sobre o acesso foi divulgado e
publicado em suporte autónomo ou consta do
Relatório de Actividades e/ou do Plano de
desempenho?
1.19. As reclamações e/ou sugestões relativas ao
acesso são objecto de tratamento próprio,
independentemente da sua génese/proveniência
(Gabinete do Utente, Entidade Reguladora da Saúde,
etc.)?
Apresentar quadro-resumo discriminando tipo de
reclamação, origem, objecto, consequências (anexo)
1.20. As sugestões e reclamações ou outras formas
de participação dos utentes/cidadãos na melhoria
do acesso são integradas na avaliação e medidas de
correção?
1.21. A Entidade Reguladora da Saúde promoveu
diligências, intervenções ou outras medidas junto da
instituição, em resultado de reclamações relativas ao
acesso a cuidados de saúde?
1.22. Foram constituídos/abertos processos
sancionatórios em resultado de reclamação e/ou
mero incumprimento da Lei? Quantificar e
caraterizar.
1.23. O Relatório sobre o Acesso foi objeto de
auditoria pela Inspecção-Geral das Atividades em
Saúde?
1.24. As reclamações, sugestões e comentários
foram comunicados à Direção Geral da Saúde, no
âmbito do projecto “SIM Cidadão”? (anexar um
mapa com resumo do tratamento das reclamações)

Sim, nas USF´s
X

X

X

X

Vai passar a ser integrado

No S. Social
Gab. Utente
X

Segue mapa à posteriori.

X

X

X

X

Segue em anexo o mapa.
X
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Tempos máximos de resposta garantidos (TMRG), Tempos de resposta garantidos (TRG) da
entidade e tempos de resposta (TR) da entidade em 2011
(Lei nº 41/2007 de 28 de Agosto e Portaria nº1529/2008, de 26 de Dezembro)

ANÁLISE GLOBAL DE TEMPOS MÁXIMOS DE RESPOSTA
GARANTIDOS NO SNS

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
CUIDADOS HOSPITALARES

(ACES, ULS, Hospitais EPE, Hospitais SPA)

13

(RELATÓRIO-TIPO 2012)

Nível de acesso
e tipo de cuidados

TMRG

TRG da
entidade

TR da entidade
Ano 2012

CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
Cuidados prestados na unidade de saúde a pedido do utente
Atendimento no dia do
 Motivo relacionado com
pedido
doença aguda
10 (dez) dias úteis a partir
 Motivo não relacionado
da data do pedido
com doença aguda
72 (setenta e duas) horas
 Renovação de medicação
após a entrega do pedido
em caso de doença crónica
48 (quarenta e oito) horas
 Relatórios, cartas de
após a entrega do pedido
referenciação, orientações
e outros documentos
escritos (na sequência de
consulta médica ou de
enfermagem)
Consulta no domicílio a pedido do 24 (vinte e quatro) horas se
utente
a justificação do pedido for
aceite pelo profissional

X
X
X

X

X

HOSPITAIS DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
Primeira consulta de especialidade hospitalar referenciada pelos centros de saúde
30 (trinta) dias a partir do
 De realização “muito
registo do pedido da
prioritária” de acordo com a
consulta no sistema
avaliação em triagem
informático CTH pelo
hospitalar
médico assistente do centro
de saúde
60 (sessenta) dias a partir
 De realização “prioritária”
do registo do pedido da
de acordo com a avaliação
consulta no sistema
em triagem hospitalar
informático CTH pelo
médico assistente do centro
de saúde



150 (cento e cinquenta) dias
a partir do registo do
pedido da consulta no
sistema informático CTH
pelo médico assistente do
centro de saúde
Meios complementares de diagnóstico e terapêutica em doenças cardiovasculares
30 (trinta) dias após a
 Cateterismo cardíaco
indicação clínica
30
(trinta) dias após a
 Pacemaker cardíaco
indicação clínica
Cirurgia programada
72 (setenta e duas) horas
 Prioridade “de nível 4” de
após a indicação clínica
acordo com a avaliação da
especialidade hospitalar
De realização com
prioridade “normal” de
acordo com a avaliação em
triagem hospitalar
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Prioridade “de nível 3” de
acordo com a avaliação da
especialidade hospitalar

15 (quinze) dias após a
indicação clínica



Prioridade “de nível 2” de
acordo com a avaliação da
especialidade hospitalar
Prioridade “de nível 1” de
acordo com a avaliação da
especialidade hospitalar

60 (sessenta) dias após a
indicação clínica



270 (duzentos e setenta)
dias após a indicação clínica

Notas
Existem especificações especiais para a doença oncológica - consultar a Portaria.
CTH - Consulta a Tempo e Horas
Para a realização de uma primeira consulta de infertilidade o TMRG é de 90 (noventa) dias.
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ANÁLISE ESPECÍFICA
UNIDADES DE CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS
(ACES e ULS)
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AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE / UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
(centros de saúde, USF, extensões)
Volume de cuidados prestados
Área de cuidados

Consultas de
Medicina Geral e
Familiar (MGF)
a)
Consultas de
saúde infantil
a)
Consultas de
saúde materna
a)
Consultas de
planeamento
familiar
a)
Vigilância de
doentes
diabéticos*
a)
Vigilância de
doentes
hipertensos*
a)
Consultas
médicas no
domicílio*
a)
Consultas de
enfermagem no
domicílio*
a)
Consultas de
Alcoologia
b)
Consultas de
Nutrição
b)
Consultas de
Pequena Cirurgia
b)

Nº 1ªs
consultas
2012

Nº 1ªs
consultas
2011

Variação
2012 –2011
(%)

55.346

55.461

11.285

Nº consultas
subsequentes
2012

Nº consultas
subsequentes
2011

Variação
2012 –2011
(%)

-0,21%

195.195

217.929

-11,65%

11.988

-6,23%

18.034

20.581

-14,12%

645

776

-20,31%

4.292

4.291

0,02%

6.662

6.709

-0,71%

2.189

2.415

-10,32%

3.887

4.766

-22,61%

13.141

11.917

9,31%

1.944

2.323

-19,50%

17.823

19.131

-7,34%

63

92

-46,03%

1.051

948

9,80%

167

301

-80,24%

195

901

362,05%

506

644

-27,27%

520

727

-39,81%
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Consultas de
Psicologia
b)
Consultas de
Estomatologia
b)
Consultas de
Pneumologia
b)
Consultas de
Tabagismo
b)
Consultas de
Hipocoagulação
b)
Consultas de
Podologia
b)
……..

422

295

30,09%

884

573

35,18%

323

7

97,83%

84

1

98,81%

86

238

-176,74%

320

116

63.75%

1

23

-2,200%

2

60

-2900,00%

186

44

76,34%

833

1.122

-34,69%

13

52

-300,00%

93

171

-83,87%

*Valores totais para vigilância de doentes diabéticos e hipertensos, bem como para as
consultas médicas e de enfermagem no domicílio.
Relativamente aos doentes diabéticos e hipertensos, estes valores correspondem aos utentes
vigiados em Programa de Saúde no período em análise.
FONTES:
a) SIARS
b) SINUS

Encontram-se valores de cuidados de saúde prestados com especificidades anormais nas consultas:
Nutrição – a quebra apurada na realização de 1.ªs consultas é resultado de ter sido o ano
em que a URAP deu mais ênfase e colocou em prática os seus projectos de Promoção para
a Saúde, os quais ocuparam alguma carga horária, impossibilitando a realização de mais
consultas, tendo-se verificado, contudo, um aumento na Lista de Espera.
Hipocoagulação, uma vez que os próprios médicos de família estão a assumir
progressivamente os seus doentes Hipocoagulados.
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ANÁLISE ESPECÍFICA
HOSPITAIS
(Centros hospitalares, Hospitais EPE, SPA e ULS)
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HOSPITAIS: CONSULTA EXTERNA Comparação da produção Ano 2011 e Ano 2010
(Fonte: SICA)

ESPECIALIDADE

Nº 1ªs
consultas
2011

Nº 1ªs
consultas
2010

Consultas Realizadas
Variação
Total
2011 – 2010
consultas
(%)
2011

Total
consultas
ano 2010

Variação
2011 –
2010
(%)
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PRIMEIRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDADE - SISTEMA CTH
(Fonte: ADW-CTH *)

ESPECIALIDADE

Pedidos a aguardar
consulta.
Consultas Realizadas em 2011
Tempo previsto até à data Tempo até à realização da consulta por nível de
da consulta em pedidos
prioridade
agendados.
“Muito “Prioritári “Normal
Temp
prioritári
a”
”
N.º
Tempo
o
N.º
a”
Realizadas
Realizad
Pedidos médio máxi Consultas
Realizad
entre
as entre
agendad (dias)
mo
Realizadas
as até
31e 60
60-150
os
(dias)
30 dias
dias
dias

Consulta
s
Realizad
as Fora
TMRG

* Caso a instituição não disponha ainda da ferramenta de análise e gestão específica do CTH poderá
solicitar colaboração para obtenção dos dados à Unidade Central da Consulta a Tempo e Horas (UCCTH /
ACSS, IP) ou à correspondente Unidade Regional (ARS, IP).
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HOSPITAIS: ACTIVIDADE CIRÚRGICA. Comparação da produção em 2011 e 2010
(Fonte: SIGLIC)

Produção Cirurgias Programadas

Lista de Inscritos para Cirurgia
(LIC)

ESPECIALIDADE

Mediana do Tempo de
Espera (LIC)

Nº
Variação
Nº cirurgias
Nº cirurgias Variação
Nº
Variação
entradas
2011 –
programadas programadas 2011 – entradas
LIC
2011 2010
em LIC
2010
2011
2010
2010
em LIC
2011 –
2010
(%)
(%)
2011
2010
(%)

LIC – Lista de inscritos em cirurgia
TE – Tempo de espera
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HOSPITAIS: ACTIVIDADE CIRÚRGICA. Tempo de espera por nível de prioridade
(Fonte: SIGLIC)

Cirurgias programadas realizadas no ano n.
Tempo até à realização da cirurgia após indicação clínica, por nível de prioridade

ESPECIALIDADE

Total
cirurgias
programadas
realizadas
2011

Cirurgias
com
prioridade
“de nível
4”
realizadas
até
72 horas

Cirurgias
com
prioridade
“de nível
3”
realizadas
até 15
dias

Cirurgias
com
prioridade
“de nível
2”
realizadas
até 60
dias

Cirurgias
com
prioridade
“de nível
1”
realizadas
até 270
dias

Cirurgias
realizadas
fora do
TMRG
( >270 dias)

23

(RELATÓRIO-TIPO 2012)

HOSPITAIS: MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA EM
DOENÇAS CARDIOVASCULARES.
(Fonte: Registo de Doenças Cardiovasculares)

Intervenções realizadas e tempo de resposta

Tipo de intervenção

Nº de
exames
realizados
2011

Nº de
exames
realizados
2010

Variação
2011-2010
(%)

Nº de exames
realizados até
30 dias seguidos
após indicação
clinica
2011

Cateterismo
cardíaco
Pacemaker cardíaco

Ana Margarida Oliveira
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RECLAMAÇÕES - 2012
QUESTIONÁRIO - Administrações Regionais de Saúde (ARS)
Entidade (Identificação):
ACeS Baixo Vouga III
1. CARACTERIZAÇÃO
2012
1.1. População residente na ARS
1.1. N.º total de centros de saúde
1.3. N.º total de unidades de saúde familiar
1.4. N.º total de consultas médicas (medicina geral e familiar, especialidaes, etc)
1.5. N.º total de atendimentos no SU/AC/SAP/SACU/CATUS
1.6. N.º total de doentes saídos das unidades de internamento
1.7. N.º total de domícilios praticados

2. NÚMERO TOTAL DE RECLAMAÇÕES
2012
2.1. N.º de reclamações registadas no SGSR (SIM-Cidadão)

143

2.2. N.º de reclamações não registadas no SGSR (SIM-Cidadão)

0

2.3. N.º de reclamações registadas no SGSR (SIM-Cidadão) não resolvidas

16

2.4. N.º de reclamações, referentes a 2011, registadas no SGSR (SIM-Cidadão), no início de 2012

5

2.5. N.º de reclamações, referentes a 2012, registadas no SGSR (SIM-Cidadão), no início de 2013

1

2.6. N.º de reclamações arquivadas por desistência do utente

0

2.7. N.º de reclamações que deram origem à instauração de processo de inquérito ou disciplinar

0

2.8. N.º de reclamações que originaram participações ao Ministério Público (MP)

0

2.9. N.º de reclamações anuladas

1

2.10. N.º total de reclamações (2.1+2.2)

143

Obs: No preenchimento dos campos 2.1 e 2.2 não devem ser contabilizadas as reclamações anuladas, nem as arquivadas por
desistência do utente.

3. TIPOLOGIA DAS RECLAMAÇÕES
2012
3.1. N.º de reclamações relativas a Leis/Regras/Normas

3.2. N.º de reclamações relativas a Procedimentos
3.3. N.º de reclamações relativas a Sistemas de Informação
3.4. N.º de reclamações relativas a Tempo de Espera para Cuidados de Saúde
3.5. N.º de reclamações relativas a Doentes sem Cuidados
3.6. N.º de reclamações relativas a Cuidados Desadequados
3.7. N.º de reclamações relativas ao Atendimento
3.8. N.º de reclamações relativas a Instalações Equipamentos
3.9. N.º de reclamações relativas a Cuidados Hoteleiros

4. ÁREAS FUNCIONAIS E SERVIÇOS VISADOS
2012
4.1. N.º de reclamações relativas ao Conselho Directivo/Dirigentes

0

4.2. N.º de reclamações relativas às Unidades de Saúde Familiar (USF)

17

4.3. N.º de reclamações relativas às Consultas Médicas

0

4.4. N.º de reclamações relativas ao SU/AC/SAP/SACU/CATUS

0

4.5. N.º de reclamações relativas ao Internamento

0

4.6. N.º de reclamações relativas a outras Áreas ou Serviços

0

5. GRUPOS PROFISSIONAIS VISADOS
2012
5.1. N.º de reclamações relativas aos Dirigentes

0

5.2. N.º de reclamações relativas aos Médicos

0

5.3. N.º de reclamações relativas aos Enfermeiros

0

5.4. N.º de reclamações relativas aos Assistentes Técnicos

0

5.5. N.º de reclamações relativas aos Aux.de Acção Médica

0

5.6. N.º de reclamações relativas a Outro Pessoal

0

5.7. N.º de reclamações arquivadas nos processos individuais dos profissionais visados

0

6. ELOGIOS POR GRUPO PROFISSIONAL
2012
6.1. N.º de elogios relativos aos Dirigentes

0

6.2. N.º de elogios relativos aos Médicos

0

6.3. N.º de elogios relativos aos Enfermeiros

0

6.4. N.º de elogios relativos aos Assistentes Técnicos

0

6.5. N.º de elogios relativos aos Aux.de Acção Médica

0

6.6. N.º de elogios relativos a Outro Pessoal

0

6.7. N.º de elogios arquivados nos processos individuais dos profissionais visados

0
7. O Conselho Directivo (CD) utiliza a informação produzida pelo Gabiente do Cidadão enquanto instrumento de apoio à
gestão e à qualidade? Assinale com uma cruz (X)
x
SIM

NÃO
Fundamente:

8. Indique as medidas e/ou melhorias implementadas nos serviços que tiveram por base a avaliação das reclamações
apresentadas no último triénio:

9. Principais dificuldades/constrangimentos na organização e gestão das exposições apresentadas pelos cidadãos:

