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1. Nota Introdutória 
 
 
No ano de 2011, o processo de contratualização no âmbito dos Cuidados de Saúde 

Primários, na ARS Algarve, I.P, limitou-se à contratualização interna e com as Unidades de 

Saúde Familiar (USF) em funcionamento na região, dado que as Unidades de Cuidados de 

Saúde Personalizados (UCSP) se encontravam, ainda, numa fase de constituições e/ou de 

consolidação organizacional, não existindo, por isso, condições para desenvolver um 

processo de contratualização com o nível de participação e rigor requeridos. Por estas 

mesmas razões a contratualização externa – ARS/ Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES) – apesar de ter sido iniciada não foi concluída. Com efeito, os ACES, ainda que 

formalmente constituídos, não tinham uma estrutura interna de apoio à gestão e um 

desenvolvimento organizacional que permitisse avançar com o processo de 

contratualização.  

 

O processo de contratualização interna com as USF foi desenvolvido nos termos 

estabelecidos no documento Cuidados de Saúde Primários - Metodologia de Contratualização 

-2011,  elaborado pela ACSS, I.P. em conjunto com os Departamentos de Contratualização 

das ARS e aprovado pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Concluíram este 

processo, com a assinatura das respectivas cartas de compromisso, 8 das 9 USF em 

actividade na região.  

 
O processo de acompanhamento do desempenho das USF foi desenvolvido pelos 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), em articulação com o Departamento de 

Contratualização, o qual foi acompanhando o processo e procedeu à validação das 

avaliações efectuadas pelos ACES. 

 
Os Directores Executivos do ACES Algarve I – Central e do ACES Algarve III – Sotavento 

procederam à avaliação dos resultados da contratualização com as USF que integravam os 

respectivos ACES, no ano de 2011, e remeteram os relatórios para o Conselho Directivo da 

ARS, tendo em vista a atribuição dos incentivos previstos na lei (institucionais e 

financeiros), nos termos do disposto no art.º 4.º da Portaria n.º 301/2008, de 18/04.  
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No que respeita à atribuição dos Incentivos Financeiros às USF modelo B, o Departamento 

de Contratualização procedeu à validação da avaliação efectuada pelos ACES e remeteu o 

processo para o Conselho Directivo da ARS Algarve, para homologação, no decorrer de 

2012, tendo em vista garantir que o pagamento dos incentivos devidos aos profissionais 

seria efectuado, ainda, no exercício de 2012, o que veio a acontecer.  

 

No que respeita à avaliação de desempenho relativa ao cumprimento das metas 

contratualizadas para os indicadores associados à atribuição de Incentivos Institucionais, o 

processo de validação ficou suspenso da emissão de orientações superiores sobre a 

aplicação dos critérios de avaliação de um dos indicadores de eficiência – “7.6 d1 - Custo 

médio PVP de medicamentos facturados por utilizador SNS”. A questão que se colocava na 

avaliação deste indicador relacionava-se com o facto de ter ocorrido, ao longo de 2011, uma 

quebra de preços dos medicamentos estimada em cerca de 10%, decorrente de 

determinações administrativas, e que não foi prevista na negociação das metas que vieram 

a ser contratualizadas. Deste modo, os resultados finais obtidos naquele indicador 

poderiam ter sido afectados de forma positiva por factores externos ao desempenho das 

equipas, deixando por isso de traduzir de forma apropriada os ganhos de eficiência 

efectivamente conseguidos pela Unidade. 

 

Por isso, e porque os resultados obtidos nos indicadores de eficiência são determinantes 

para a avaliação relevante para efeitos de atribuição de incentivos, importava analisar a 

questão e obter orientações superiores que permitissem a aplicação de critérios uniformes 

a todas as USF no país. 

 

Após a devida análise e ponderação do assunto, em reuniões promovidas pela ACSS com os 

Departamentos de Contratualização das ARS, foi superiormente decidido que não se 

procederia a qualquer ajustamento das metas inicialmente contratualizadas ou a revisão de 

critérios de avaliação, devendo o processo de avaliação ser desenvolvido de acordo com as 

orientações constantes da metodologia aprovada e demais normas legais aplicáveis. Feita 

aquela clarificação ficaram reunidas as condições para proceder à validação das avaliações 

efectuadas pelos ACES. 

 
Deste modo, o presente relatório tem como objectivo proceder à avaliação final do 

desempenho inerente à atribuição dos incentivos Institucionais às USF que 
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contratualizaram em 2011 e dar conta da avaliação já efectuada relativa à atribuição dos 

Incentivos Financeiros, às USF modelo B. Significa isto, que as conclusões do presente 

relatório não podem, nem devem, ser tomadas como uma avaliação de todo o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano de 2011 pelos profissionais que integraram as USF, dado que 

este está, necessariamente, muito para além da mera avaliação do grau de cumprimento 

dos  indicadores contratualizados e relevantes para a  avaliação do desempenho. 

 

A informação utilizada no presente relatório teve como fontes o SIARS, o módulo de 

vacinação do SINUS, as cartas de compromisso das USF e os relatórios de avaliação 

elaborados pelos Directores Executivos dos ACES. 

 
Finalmente, o Departamento de Contratualização agradece a colaboração prestada por 

todos os intervenientes no processo, especialmente pelos Directores Executivos e 

Conselhos Clínicos dos ACES e à Unidade Operacional para os Cuidados de Saúde Primários 

da ACSS, I.P. 
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2. Desenvolvimento do processo de Contratualização 
com as USF 
 
 
A contratualização com as USF no ano de 2011, desenvolveu-se de acordo as orientações da 

tutela e as normas definidas na Metodologia de Contratualização, superiormente aprovadas. 

O referido documento, após homologação pela tutela, foi disponibilizado nos sítios da 

internete da ACSS, I.P. e da MCSP, tendo sido igualmente enviado pelo Departamento de 

Contratualização da ARS do Algarve, I.P. aos Directores Executivos dos ACES da Região de 

Saúde do Algarve, bem como a todos os Coordenadores das USF em funcionamento na 

região. Seguidamente, apresentam-se os aspectos mais relevantes da referida metodologia, 

no que respeita à contratualização com as USF, bem como a sua operacionalização na 

Região de Saúde do Algarve. 

 

2.1. USF que contratualizaram  
 
 
Todas as USF em funcionamento, independentemente do modelo organizativo, deveriam 

participar no processo de contratualização/acompanhamento da carteira básica de serviços 

e assinar com o ACES onde se integram a respectiva Carta de Compromisso. Para as USF que 

se constituíssem ao longo do exercício, haveria que ter em conta a dinâmica dos 

respectivos processos de constituição, estruturação e entrada em funcionamento, pelo que 

se fixaram os seguintes critérios:  

 

 Apenas as USF que iniciaram actividade até 1 de Julho de 2011, inclusive, seriam 

consideradas no processo de avaliação para atribuição dos incentivos institucionais 

previstos legalmente.  

 

 As USF que iniciassem a sua actividade após 1 de Julho de 2011 e que completassem 

mais de 3 meses de actividade, seriam objecto de contratualização, mas não teriam 

acesso aos incentivos institucionais.  

 
Assim, das nove USF que desenvolveram actividade durante o ano, apenas as oito 

identificadas no quadro que se segue, contratualizaram a respectiva carteira de serviço.  
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Quadro 1. Contratualização 2011 - USF da Região de Saúde do Algarve 
 

 
 

 

Entre as que contratualizaram apenas a USF Guadiana iniciou este processo em 2011. Com 

efeito, apesar desta USF já ter iniciado a actividade em 2010, só foi possível contratualizar a 

carteira de serviços após a resolução dos problemas com o sistema de informação clínica     

(que inviabilizaram a contratualização no ano da constituição), o que só veio a acontecer 

em 2011. 

 

A USF Lauroé, apesar de ter entrado em actividade em 2011, não contratualizou por se ter 

considerado que não estavam ainda reunidas as condições necessárias para o efeito. 

 

A USF Monchique, que tinha iniciado a actividade em 2008, nunca conseguiu reunir as 

condições para contratualizar, por dificuldades relacionadas com a parametrização do 

sistema de informação e consequente consistência dos dados da actividade e, em 2010, por 

iniciativa dos profissionais, dissolveu-se e passou a funcionar como UCSP. 

 
Assim, o presente relatório trata apenas informação relativa às 8 USF contratualizadas no 

ano de 2011. 
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2.2. Caracterização das USF contratualizadas em 2011 

 

O modelo organizacional, data de constituição, local de funcionamento (que em alguns 

casos inclui extensões de saúde) e os sistemas de informação clínica das USF que 

participaram no processo de contratualização já foram apresentados no quadro anterior. 

Relativamente aos profissionais que as integraram e ao número dos utentes servidos, 

atente-se nos quadros seguintes. 

 

A composição das equipas multidisciplinares destas USF no ano de 2011 englobou um total 

de 165 profissionais (+19 que em 2010) com a seguinte distribuição por USF e grupo 

profissional: 

Quadro 2. Recursos Humanos afectos às USF  
 

 
 

 

 
Quanto à população abrangida, medida através do número de utentes inscritos, constata-se 

que, no final de 2011, as USF contratualizadas abrangiam um total de 89.901 utentes 
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inscritos, isto é, 18% do total de utentes inscritos nos ACES da Região de Saúde do Algarve 

(508.735 utentes inscritos). No entanto, é de salientar que esta cobertura não é uniforme 

ao nível da região, antes, pelo contrário – analisando a distribuição por ACES registam-se 

diferenças importantes no que respeita à proporção dos utentes servidos e inscritos em 

USF que participaram no processo de contratualização, como se pode observar no quadro 

seguinte. 

Quadro 3. Utentes inscritos na região do Algarve - 31.12.2011 
 

 

 

De facto, enquanto 47% dos utentes inscritos no ACES do Sotavento e 23% dos utentes 

inscritos no ACES Central, são servidos por USF, no ACES do Barlavento não existe qualquer 

USF. Ao nível regional apenas 18% dos utentes inscritos são servidos por USF. 

 

No quadro 4, que se segue, apresenta-se também a informação sobre os utentes inscritos 

em cada USF convertida em unidades ponderadas, dado que são estes valores que 

importam para a definição do montante dos incentivos institucionais a atribuir, bem como  

a informação sobre o número médio de utentes inscritos por grupo profissional em cada 

USF, enquanto indicador aproximado do contributo de cada Unidade para a melhoria da 

acessibilidade dos cidadãos aos Cuidados de Saúde Primários. Neste aspecto, destaca-se a 

USF Âncora (Modelo B), cujo modelo remuneratório constitui um claro incentivo à inscrição 

de mais utentes. Ao invés, e considerando o rácio n.º de utentes/médico, entre as USF 

modelo A, a USF Farol apresenta um valor particularmente baixo decorrente do facto de 2 

dos médicos que a integram desempenharem funções a tempo parcial. No que respeita ao 

pessoal de enfermagem, a USF Ria Formosa apresenta o mais baixo n.º de utentes por 

profissional, para o qual pode contribuir o facto de desenvolver a sua actividade em dois 

locais distintos. Contudo, esta circunstância não justifica tudo, dado que esta situação 

também se verifica noutras unidades com um rácio significativamente mais elevado. 

Embora a constituição das equipas tenha sido aprovada no âmbito das respectivas 

candidaturas, estes ratios por grupo profissional (conjugados, naturalmente, com outros 

indicadores) são instrumentos úteis para um apreciação do contributo das várias USF para a 

N.º % N.º %

Algarve I - Central 268.648 53% 60.887                  23%

Algarve II - Barlavento 178.517 35% -                         0%

Algarve III - Sotavento 61.570 12% 29.014                  47%

Total 508.735 100% 89.901                  18%

ACES
Inscritos ACES Inscritos USF
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melhoria do acesso aos CSP e, eventualmente, indicadores de aparentes desigualdades que 

importa avaliar e, eventualmente, corrigir.  Por outro lado, para as USF que tenham como 

objectivo a mudança de modelo organizacional, nomeadamente, uma eventual passagem 

para o Modelo B, o conhecimento da dimensão da actual lista de utentes por profissional é 

um dado importante para a decisão. 

 

Quadro 4. N.º utentes inscritos por USF e profissional (31/12/2011) 
 

 
 

 
* A USF Mirante, em meados de Setembro, passou por um processo de reorganização interna com a saída de diversos 
profissionais, designadamente médicos que se traduziu numa redução significativa do n.º de utentes inscritos – No início do ano o 
n.º de utentes inscritos era de 15.714 , correspondente a 19.849 unidades ponderadas.  

 

2.3. Operacionalização do processo 
 

O processo de contratualização com as USF foi liderado pelos Directores Executivos dos 

ACES, com o apoio do Departamento de Contratualização, como anteriormente já se 

Utentes Inscritos

31/12/2011 Médico Enfermeiro Secretário clínico

                               USF Albufeira 7.619 1.905 1.524 1.524

                             USF Al-Gharb 10.204 1.701 1.701 2.041

                             USF Âncora 9.566 1.913 1.913 1.913

                             USF Balsa 12.739 1.592 1.415 1.592

                             USF Farol 13.183 1.465 1.648 2.197

                               USF Guadiana 16.275 1.628 1.628 2.034

                             USF Mirante * 9.355 1.559 1.559 1.559

                                     USF Ria Formosa 10.960 1.566 1.370 1.566

Total 89.901 1.635 1.577 1.798

Unidades de Saúde Familiares
N.º de utentes/profissional
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referiu, tendo sido cumpridas as normas e orientações metodológicas superiormente 

aprovadas para o efeito. As reuniões de negociação envolveram, para além dos Directores 

Executivos e dos Coordenadores das US, o respectivo Conselhos Clínicos do ACES e o 

Departamento de Contratualização. As reuniões de negociação centram-se nas seguintes 

áreas:  

 Definição de metas para os Indicadores Comuns e Financeiros; 

 Carteiras Adicionais; 

 Alargamento de Horários; 

 Panos de Acompanhamento Interno 

 
Os indicadores comuns, que conferem acesso a Incentivos Institucionais em função do nível 

de realização das metas contratualizadas, incidem nas seguintes quatro áreas da actividade 

assistencial:  

                  Figura 1. Indicadores comuns USF - Áreas de avaliação  

 
 

 
 
 

Para este efeito, e nos termos legalmente previstos, são contratualizados 15 indicadores 

entre cada USF e os ACES, dos quais 13 comuns a todas as USF e 2 indicadores acordados 

entre as partes, de entre os que se encontram validados pela ACSS, I.P.  No entanto, e dado 

que , tal como sucedeu em anos anteriores, a ACSS, I.P. apenas tinha considerado validados 

os 15 indicadores que têm constituído a matriz a utilizar no processo de contratualização 

com as USF, a grelha de avaliação manteve-se igual para todas as USF. A negociação das 

metas para cada um dos indicadores teve como base os valores de referência a nível 

nacional, constantes do documento que aprovou a metodologia de contratualização, 

ajustados às especificidades regionais e ao nível de desenvolvimento de cada USF, o 

contexto organizacional em que está inserida e o perfil sócio-demografico dos utentes 

ACESSO 
DESEMPENHO 
ASSISTENCIAL 

SATISFAÇÃO 
UTENTES 

EFICIÊNCIA 

Indicadores 
Comuns 
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servidos, bem como os resultados obtidos nos processos de contratualização realizados em 

anos anteriores. 

 
As metas associadas aos indicadores comuns – os relevantes para efeitos de atribuição de 

incentivos Institucionais – resultantes do processo negocial, foram as constantes do quadro 

seguinte.  

Quadro 5. Metas contratualizadas para os indicadores comuns das USF – 2011  
 

 
 

3.12
Percentagem de consultas ao utente 

pelo seu próprio médico de família
80% 85% 80% 85% 85% 85% 80% 80%

3.15 Taxa de utilização global de consultas 70% 65% 70% 70% 70% 62% 65% 65%

4.18
Taxa de visitas domiciliárias médicas 

por 1.000 inscritos
6‰ 6‰ 20‰ 15‰ 20‰ 9‰ 8‰ 15‰

4.30
Taxa de visitas domiciliárias de 

enfermagem por 1.000 inscritos
12‰ 20‰ 30‰ 30‰ 60‰ 15‰ 16‰ 30‰

5.2.2

Percentagem de mulheres entre os 25 

e 64 anos com colpocitologia 

actualizada (uma em 3 anos)

50% 50% 45% 50% 45% 50% 35% 35%

5.1.M

Percentagem de mulheres entre os 50 

e 69 anos com mamografia registada 

nos últimos dois anos

55% 53% 55% 55% 55% 55% 65% 50%

5.4 MOD

Percentagem de diabéticos com pelo 

menos 2 HbA1C registadas nos 

últimos doze meses, desde que 

abranjam dois semestres (considerar 

apenas diabéticos identificados até 30 

de Junho)

70% 70% 50% 75% 65% 70% 80% 75%

5.10 M

Percentagem de hipertensos c/ 

registo de pressão arterial em cada 

semestre

90% 70% 80% 80% 70% 70% 90% 70%

6.1 Md1
Percentagem de crianças com PNV 

actualizado aos 2 anos
98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

6.1 Md2
Percentagem de crianças com PNV 

actualizado aos 6 anos
97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%

6.12
Percentagem de primeiras consultas 

na vida efectuadas até aos 28 dias
70% 70% 85% 75% 75% 70% 80% 75%

6.9 M
Percentagem de primeiras consultas 

de gravidez no primeiro trimestre
75% 75% 80% 75% 80% 75% 75% 80%

-
Percentagem de utilizadores 

satisfeitos/muito satisfeitos 

(aplicação de inquérito --- score final)

na na na na na na na na

7.6 d1

Custo médio facturado PVP de 

medicamentos prescritos por 

utilizador

120,00 € 120,00 € 160,00 € 140,00 € 175,00 € 140,00 € 157,00 € 180,00 €

7.7 d1
Custo médio facturado PVP de MCDTs 

prescritos por utilizador
50,00 € 50,00 € 46,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 45,00 € 35,00 €

Acesso

Desempenho Assistencial

Eficiência

Satisfação dos utentes

USF 

Guadiana
N.º SI Indicadores Comuns USF

USF 

Albufeira

USF Al-

Gharb

USF 

Âncora
USF Farol

USF 

Mirante

USF Ria 

Formosa
USF Balsa
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Comparando as metas contratualizadas com os valores de referência estabelecidos a nível 

nacional, podemos concluir que, em termos gerais, as metas contratualizadas são ainda 

inferiores àquela referência, particularmente no que respeita aos indicadores relacionados 

com as visitas domiciliárias, vigilância de diabéticos e rastreios do cancro da mama e do colo 

do útero. Por outro lado, as metas relativas aos indicadores de eficiência, relacionados com 

o custo facturado ao SNS de medicamentos e meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica (em PVP), situam-se abaixo da média nacional. 

 

 O indicador de satisfação dos utentes, não é avaliado dado que o mesmo não chegou a ser 

operacionalizado. 

 
Relativamente aos indicadores que suportam a atribuição dos incentivos financeiros nas 

USF Modelo B, as metas contratualizadas com a USF Âncora foram as constantes do quadro 

seguinte. 

Quadro 6. Metas contratualizadas para os indicadores financeiros(Modelo B) 
 

 

3.22M 35%

5.2M 50%

4.22M 80%

6.4 70%

4.33 10%

6.13 70%

4.34M 10%

4.9M 1m 80%

4.10M 

1m
70%

5.13M2 60%

6.1 98%

6.19M 80%

6.16 50%

5.7 85%

5.10M f 80%

5.13M1 85%

6.2M 85%

V

% diab. 18-75a c/ cons. enf

% diab. gestão reg. terapeutico eficaz

% diab. c/ >=1exame pés no ano

I

Tx cons. enf PF (Mulheres 15-49a)

% mulh Vig PF 25-49 c/ colpocit. 

actualiz.

II

% gráv. c/ 6/+ cons. enf Prog SM

% gráv. c/ revisão puerpério ef.

% domicil. enf real.a puérperas vig na 

USF

Área Cod. Indicador Contratualizado

VI

% hipert com PA em cada semestre

% hipert. c/ reg. IMC últ 12 m

% hipert. >=25a c/ vac. antitetânica 

actualz

III

% diagn. precoces (THSPKU) até 7dia 

recém-nasc

% domicil. enf real.a recém-nasc até aos 

15d vida

% crianças c/ 6/+ cons vig SI 0-11m

IV

% crianças c/ 3/+ cons med vig SI 2ºa

% insc. 2a c/ peso e alt. reg. últ 12m

% criancas c/PNV actlz aos 2a
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Como resultado do processo de contratualização foi assinada uma Carta de Compromisso 

entre o Coordenador de cada USF e o Director Executivo do respectivo ACES, 

posteriormente homologada pelo Presidente do Conselho Directivo da ARS do Algarve, I.P. 

 

2.4. Metodologia de Avaliação das USF 

 
A avaliação do desempenho das USF, tendo por base o cumprimento das metas fixadas 
para os indicadores comuns e financeiros, respeita um conjunto de critérios e métricas 
definidas na lei. A Portaria n.º 301/2008, de 18.04, regula os critérios e condições de 
atribuição dos incentivos institucionais e financeiros à USF. 
 
Relativamente aos incentivos institucionais, o art.º 2.º do referido diploma estabelece o 
seguinte: 

 
“1 — As equipas multiprofissionais das USF, independentemente do modelo em que se 
enquadrarem, têm acesso a incentivos institucionais que constam da carta de 
compromisso, contratualizados anualmente e que são aferidos pelo desempenho em 
quatro áreas: 
 

a) Acessibilidade; 
b) Desempenho assistencial; 
c) Satisfação dos utentes; 
d) Eficiência.” 

 
No n.º 2 do mesmo artigo e diploma define-se que a avaliação de desempenho é efectuada 

com base nos resultado obtido em 15 indicadores a contratualizar anualmente, dos quais, 13 

são definidos no Anexo I do diploma. 

 
As métricas e os critérios de avaliação, para efeitos de atribuição de incentivos 

institucionais, fixados no Anexo III  do mesmo diploma (ver  n.º 2, art.º 4.º), são os seguintes: 

 
 

Tabela 1. Métrica de avaliação das metas contratualizadas 

 
 

Acesso; Desemp 

assistencial; Satisf. utentes Eficiência

Atingido 2 >90% ≤ 100%

Quase atingido 1 [80% a 90%] ] 100% a 105%]

Não atingido 0 < 80% > 105%

Estado Indicador Pontuação
Àreas de desempenho
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Saliente-se, no entanto, que as metas estabelecidas para os dois indicadores relacionados 

com o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação foram consideradas não atingidas 

sempre que os valores obtidos foram inferiores aos valores de referência (98% aos 2 anos e 

97% aos 6 anos). 

 

Do apuramento dos resultados finais do processo de contratualização realizado com cada 

USF resultará a atribuição, ou não, de um incentivo institucional, de acordo como seguintes 

critérios: 

 

 
Tabela 2. Critérios de atribuição de incentivos financeiros 

 

 
 

 A atribuição de incentivos a 50% implica ter atingido pelo menos 24 pontos e cumprido um dos 

indicadores de eficiência 

 

O valor dos incentivos é atribuído na sua totalidade nos casos em que se verifique a 

contratualização de metas nos 15 indicadores de desempenho estabelecidos e os resultados 

atinjam uma pontuação de mínima de 27 pontos, com os valores mínimos por área referidos 

na tabela. Se a pontuação obtida na avaliação não cumprir os critérios para atribuição de 

incentivos a 100%, mas se for igual ou superior a 24 e foi cumprido um dos indicadores de 

eficiência, os incentivos são atribuídos a 50%. 

 
Considerando as disposições legais aplicáveis, que faz depender o montante dos incentivos 

da dimensão da USF, aferida pelo número de Unidades Ponderadas correspondentes aos 

utentes inscritos, o valor dos incentivos institucionais a atribuir às USF contratualizadas na 

Região de Saúde do Algarve , no ano de 2011, era  o que consta no quadro seguinte. 

 

 

Área
N.º de indicadores 

contratualizados

Pontuação 

máxima possível

Pontuação 

mínima a obter 

(100%)

Pontuação 

mínima a obter 

(50%) *

Acessibilidade 4 8 7

Desempenho assistencial 8 16 14

Satisfação dos utentes 1 2 2

Eficiência 2 4 4 2

Total 15 30 27 24
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Quadro 7. Valor máximo dos incentivos institucionais a atribuir às USF  

 

 

 

* - N.º de UP em 31.12.2011 

** - N.º de UP de Janeiro a Setembro 2011 

 

Refira-se que o valor potencial dos incentivos para a USF Mirante poderá variar consoante 

se considere o n.º de UP no início ou no final do ano. Em nosso entender, e tendo em conta 

que situações desta natureza não estão previstas na legislação aplicável, o montante a 

considerar deverá ser o que corresponde à situação de perdurou por mais tempo ao longo 

do ano. Ou seja, no caso em apreço, o valor correspondente ao n.º de utentes/unidades 

ponderadas que prevaleceram até ao final do 3.º trimestre, e não os verificados no final do 

ano, após a saída de diversos profissionais em Setembro – ou seja, 20.000 €. 

 
No que respeita à avaliação dos indicadores inerentes aos incentivos financeiros, as 

métricas legalmente estabelecidas e os critérios de atribuição são os constantes dos 

quadros seguintes. 

 

 

 

 

 

100% 50%

                               USF      

Albufeira
9.084 15.200 € 7.600 €

                             USF    

Al-Gharb
12.372 15.200 € 7.600 €

                             USF 

Âncora
12.478 15.200 € 7.600 €

                             USF 

Balsa
16.679 20.000 € 10.000 €

                             USF 

Farol
16.543 20.000 € 10.000 €

                               USF 

Guadiana
20.711 20.000 € 10.000 €

12.053 * 15.200 € 7.600 €

19.489 ** 20.000 € 10.000 €

                                     USF                         

Ria Formosa
13.812 15.200 € 7.600 €

USF Contratualizadas
Unid. Ponderadas 

31/12/2011

Valor dos incentivos institucionais

                             USF 

Mirante 
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Quadro 8. Incentivos Financeiros – Métricas de avaliação das metas  
 

 

 
A atribuição de incentivos financeiros implica a contratualização dos 17 indicadores 

aprovados e a obtenção de resultados que se traduzam numa pontuação igual ou superior 

às pontuações indicadas no quadro seguinte. 

 

 
Quadro 9. Incentivos Financeiros – Critérios para atribuição de incentivos financeiros 

 

 

Significa isto, que um nível de desempenho global inferior a cerca de 73,5 %, não confere o 

direito a qualquer verba. 

 

Saliente-se, por fim, que a atribuição de incentivos financeiros em função da avaliação de 

desempenho abrange apenas o pessoal de enfermagem e os assistentes técnicos, tendo 

como valor máximo 3.600 € e 1.150€, por profissional/ano, respectivamente. Ao pessoal 

médico é abonado mensalmente, conjuntamente com a sua remuneração base, uma 

compensação por desempenho estabelecida em função das actividades específicas e 

carteira adicional contratualizadas, mas que é independente da avaliação do desempenho 

da USF medida  pelos resultados obtidos no processo de contratualização.  
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3. Resultados do Processo de Contratualização 

 

3.1. Análise dos resultados 
 
 
Na análise dos resultados iremos proceder a uma comparação dos resultados observado 

nas USF da região, e, ainda, tendo por referência a mediana, com os resultado de âmbito 

nacional nas diversas áreas: acessibilidade, desempenho assistencial e eficiência.  

 

ACESSIBILIDADE 

 
 
 
 
 

Considerando os 4 indicadores contratualizados na área da acessibilidade, destacam-se os 

seguintes aspectos: 

 
 No indicador relativo às consultas ao utente realizadas pelo próprio médico de família, 

regista-se uma taxa claramente acima de 85% e superior ou muito próxima da 

mediana nacional, na generalidade das USF, com excepção da USF Mirante que 
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registou um valor inferior em cerca de 9% (que não será alheio ao processo de 

reorganização interna e aos movimentos de entrada e saída de profissionais 

ocorridos no exercício), o que parece evidenciar que existe uma adequada 

programação dos cuidados e que a aplicação do princípio da intersubstituição é 

efectiva. 

 
 A taxa de utilização global de consultas médicas situa-se um pouco abaixo da 

referência nacional na generalidade das USF, sem variações muito acentuadas entre 

elas, sendo contudo de destacar o facto de 3 delas registarem uma taxa abaixo de 

60%  - Al- Gharb, Ria Formosa (ambas do CS de Faro) e Guadiana (CS Vila Real St.º 

António) -  o que deverá merecer uma análise mais detalhada da lista de utentes 

pela equipa e pelo próprio ACES; 

 
 Relativamente às visitas domiciliárias médicas e de enfermagem os valores 

registados ficam muito aquém da mediana nacional, tal como em anos anteriores, 

com excepção da USF Âncora, nas visitas médicas, a que não será alheio o facto 

destas visitas serem remuneradas nas USF modelo B; destaque ainda a USF Mirante 

que apresenta  a taxa de visitas domiciliárias de enfermagem mais elevada na região 

e a segunda mais elevada nas visitas médicas. 

  

DESEMPENHO ASSISTENCIAL 

 

O desempenho assistencial das UFS é avaliado através de 8 indicadores que incidem sobre a 

vigilância de problemas específicos da saúde da mulher (cancro do cólo do útero e cancro 

da mama), grupos de riscos (utentes hipertensos e diabéticos), cumprimento do Plano 

Nacional de Vacinação em determinadas coortes (crianças com 2 anos e 6 anos) e 

precocidade da consulta do recém-nascido e da grávida. 

 

Quanto aos resultados obtidos nos indicadores relativos à vigilância de dois dos principais 

problemas de saúde que afectam as mulheres, analisando os gráficos que se seguem, 

conclui-se: 

 

  Os resultados obtidos pelas USF da Região de Saúde do Algarve situam-se abaixo 

da mediana nacional, com particular destaque para as USF Balsa e Guadiana no caso 
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da % mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia actualizada (o fraco 

desempenho da USF Mirante neste indicador estará relacionado com a reorganização 

da unidade e entrada de novos profissionais), que apresentam um desvio negativo 

muito acentuado. 

  Relativamente ao indicador % de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia 

registada nos últimos 2 anos, constata-se que os resultados se encontram, também, 

abaixo da mediana nacional, na generalidade das USF, com excepção das USF 

Albufeira e Âncora que apresentam valores em linha ou muito próximos daquele 

referencial. Pela negativa, neste indicador, destaca-se a USF Guadiana com um valor 

da ordem de metade da mediana nacional. 

 

 
 
 
No que se refere à vigilância dos dois grupos de risco, os valores registados pelas USF da 

Região de Saúde do Algarve (ver gráficos seguintes) continuam a situar-se abaixo da 

mediana nacional, mas registam uma evolução positiva relativamente a 2010. 

 Na vigilância dos diabéticos as USF Âncora, Farol e Ria Formosa atingem ou 

excedem  a mediana nacional, enquanto as restantes se situam em valores 

claramente inferiores, com particular destaque para as USF Al-Gharb e Balsa. 

 No controlo dos utentes hipertensos a situação é similar, com excepção da USF 

Âncora que regista um valor inferior à mediana nacional da ordem de 10 %. 

 

A USF Mirante também apresenta um fraco desempenho nos dois grupos, o que não será 

alheio à reorganização interna ocorrida, tal como referimos anteriormente. 
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No que respeita ao cumprimento da aplicação do Plano Nacional de Vacinação, importa 

assinalar que os valores finais utilizados na avaliação de desempenho, nas duas coortes, 

foram extraídos directamente do módulo de vacinação do SINUS e, posteriormente, 

validados pela Comissão Regional de Vacinação a pedido do Departamento de 

Contratualização. Relativamente ao desempenho das diversas unidades, e como se pode 

observar nos gráficos seguintes, regista-se que as USF Balsa e Farol na coorte dos 2 anos, e 

a USF Guadiana, nas duas coortes, ficam abaixo dos valores de referência definidos pela 

DGS (98% aos 2 anos e 97% aos 6 anos). 

 
 

Relativamente aos resultados observados nos indicadores relativos à precocidade das 

consultas em dois grupos vulneráveis (recém-nascidos e grávidas), conclui-se que a 

generalidade das USF regista valores abaixo da mediana nacional (exceptua-se a USF 

Albufeira e Âncora na precocidade da consulta ao recém-nascido, e as USF Albufeira, Ria 

Formosa e Balsa na vigilância precoce da grávida), mas os desvios observados não são 

muito acentuados e apresentam uma tendência de redução, com excepção da USF Al-Gharb 

que apresenta um mau resultado na vigilância de recém-nascidos. Os resultados 

apresentados pela USF Mirante têm que ser apreciados tendo em conta as alterações 

ocorridas na constituição da equipa, no decurso do ano, como referimos anteriormente. 
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EFICIÊNCIA 

 

Analisando os dados referentes aos custos com medicamentos e MCDT, tendo por 

referência os valores nacionais, conclui-se que as USF da região, na sua generalidade e com 

excepção de Albufeira, apresentam um nível de eficiência mais elevado que a mediana 

nacional, nos MCDT; no custo com o consumo de  medicamentos por utilizador, quatro USF 

– Farol, Mirante, Balsa e Guadiana – apresentam um custos superiores à mediana nacional 

enquanto as outras quatro se situam abaixo deste referencial, conforme se pode observar 

nos gráficos seguintes. 

 

 
 

Em termos globais, e tendo como referência a pontuação máxima possível de atingir e  os 

resultados obtidos, poderemos sintetizar o nível de desempenho global das oito USF que 

contratualizaram, como se segue: 3 delas apresentaram um nível de desempenho superior 

a 80%, das quais duas atingiram os 97%. 

 

No Anexo 1 apresentam-se os dados relativos às metas contratualizadas, resultados obtidos 

e grau de realização das metas contratualizadas. 
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3.2. Atribuição de incentivos 

 
O Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22/08, que institui o regime jurídico da organização e  

funcionamento das unidades de saúde familiar e o regime de incentivos a atribuir a todos os 

elementos que as constituem, estabelece, nos art.ºs 37.º e 38.º, que “ podem ser atribuídos 

outros incentivos, que consistem na atribuição de prémios institucionais e financeiros à equipa 

multiprofissional e que visam estimular e apoiar o desempenho colectivo tendo em conta os 

ganhos de eficiência conseguidos”, assumindo estes incentivos as modalidades de incentivos 

institucionais e financeiros. 

 

Os incentivos institucionais são atribuídos à Unidade e “traduzem -se, nomeadamente, na 

distribuição de informação técnica, na participação em conferências, simpósios, colóquios e 

seminários sobre matérias de diferentes actividades da carteira de serviços da USF, no apoio à 

investigação ou no aumento das amenidades de exercício de funções da equipa 

multiprofissional.” 

 

Os incentivos financeiros integram a remuneração dos enfermeiros e administrativos, a 

título de compensação pelo desempenho (ver art.ºs 31.º e 33.º do citado DL) e apenas as 

USF modelo B têm acesso a este tipo de incentivos. 

 

De acordo com o disposto no art.º 38.º, n.º 3, do diploma acima citado, os incentivos 

financeiros são atribuídos, após avaliação da USF, com base no cumprimento de objectivos 

e parâmetros mínimos de produtividade e qualidade. O art.º 39.º do mesmo diploma  

estabelece que  as condições e critérios para a atribuição de incentivos são regulados por 

Portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da 

Administração Pública e da Saúde, tendo por referência a melhoria de produtividade, da 

eficiência, da efectividade e da qualidade dos cuidados prestados, sendo objecto de 

negociação, de acordo com a Lei n.º 23/98, de 26 de Maio.  

 

Do exposto conclui-se que a atribuição de incentivos às USF (tanto institucionais, como 

financeiros), está dependente dos resultados da avaliação anual do processo de 

contratualização. 
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Deste modo, a avaliação do grau de cumprimento das metas contratualizadas, tendo em 

vista a eventual atribuição de incentivos institucionais às USF foi efectuada pelo 

Departamento de Contratualização nos termos definidos no n.º 2.4 do presente relatório 

com base nos dados constantes do quadro seguinte: 

 

 
Quadro 10. Valores realizados para os Indicadores Comuns das USF  

 

 

 

Da aplicação dos critérios e das métricas previstas na lei, e anteriormente apresentados, 

resultou a pontuação constante do quadro 11, que se segue.  

 

 

3.12
Percentagem de consultas ao utente pelo 

seu próprio médico de família
89% 91% 90% 90% 77% 83% 87% 91% 86%

3.15 Taxa de utilização global de consultas 66% 57% 66% 61% 63% 59% 62% 57% 67%

4.18
Taxa de visitas domiciliárias médicas por 

1.000 inscritos
5‰ 7‰ 30‰ 12‰ 21‰ 10‰ 3‰ 6‰ 27,70

4.30
Taxa de visitas domiciliárias de 

enfermagem por 1.000 inscritos
16‰ 26‰ 49‰ 37‰ 61‰ 19‰ 6% 9‰ 144,65

5.2.2

Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 

anos com colpocitologia actualizada (uma 

em 3 anos)

47% 45% 49% 50% 30% 47% 28% 23% 55%

5.1.M

Percentagem de mulheres entre os 50 e 69 

anos com mamografia registada nos 

últimos dois anos

69% 54% 67% 60% 59% 61% 59% 34% 69%

5.4 MOD

Percentagem de diabéticos com pelo 

menos 2 HbA1C registadas nos últimos 

doze meses, desde que abranjam dois 

semestres

67% 30% 83% 89% 58% 87% 48% 71% 85%

5.10 M
Percentagem de hipertensos c/ registo de 

pressão arterial em cada semestre
64% 48% 71% 81% 57% 79% 51% 58% 83%

6.1 Md1
Percentagem de crianças com PNV 

actualizado aos 2 anos
98% 100% 100% 97% 100% 100% 96% 89% 96%

6.1 Md2
Percentagem de crianças com PNV 

actualizado aos 6 anos
100% 98% 97% 97% 98% 99% 98% 88% 98%

6.12
Percentagem de primeiras consultas na 

vida efectuadas até aos 28 dias
91% 67% 90% 86% 79% 85% 86% 83% 91%

6.9 M
Percentagem de primeiras consultas de 

gravidez no primeiro trimestre
87% 84% 84% 80% 81% 87% 90% 83% 86%

-
Percentagem de utilizadores 

satisfeitos/muito satisfeitos (aplicação de 

inquérito --- score final)

na na na na na na na na na

7.6 d1
Custo médio facturado PVP de 

medicamentos prescritos por utilizador
129,92 € 119,22 € 123,82 € 162,34 € 185,81 € 141,56 € 180,04 € 185,77 € 155,25 €

7.7 d1
Custo médio facturado PVP de MCDTs 

prescritos por utilizador
57,34 € 30,46 € 34,20 € 54,17 € 35,07 € 44,60 € 22,96 € 45,68 € 56,65 €

Mediana 

Nacional

Desempenho Assistencial

Satisfação dos utentes

Eficiência

Acesso

N.º SI Indicadores Comuns USF
USF 

Albufeira

USF Al-

Gharb

USF 

Âncora
USF Farol

USF 

Mirante

USF Ria 

Formosa
USF Balsa

USF 

Guadiana
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Quadro 11. Incentivos Institucionais – Pontuação Final  

 

 

 

Face a estes resultados, conclui-se que apenas a USF Âncora (com 29 pontos e 4 pontos nos 

indicadores de eficiência) atingiu os resultados que lhe conferem o direito a 100% dos 

incentivos estabelecidos por lei, ou seja, 15.200 € (ver quadro 7). A USF Ria Formosa, apesar 

de atingir 29 p0nt0s (superior a 90% do valor máximo possível), não cumpre os 4 pontos 

exigidos na área de eficiência, pelo que tem direito a 50% do montante máximo de 

incentivos, tal como a USF Al-Gharb (24 ponto e 4 pontos na área de eficiência), ambas com 

o montante de 7.600 €.  

 

Quanto aos incentivos financeiros, o grau de cumprimento das metas contratualizadas 

(apenas com a USF Âncora – modelo B) encontra-se expresso no quadro seguinte. Como se 

3.12
Percentagem de consultas ao utente 

pelo seu próprio médico de família
2 2 2 2 2 2 2 2

3.15 Taxa de utilização global de consultas 2 1 2 1 1 2 2 1

4.18
Taxa de visitas domiciliárias médicas 

por 1.000 inscritos
1 2 2 1 2 2 0 0

4.30
Taxa de visitas domiciliárias de 

enfermagem por 1.000 inscritos
2 2 2 2 2 2 0 0

5.2.2

Percentagem de mulheres entre os 25 

e 64 anos com colpocitologia 

actualizada (uma em 3 anos)

2 1 2 2 0 2 1 0

5.1.M

Percentagem de mulheres entre os 50 

e 69 anos com mamografia registada 

nos últimos dois anos

2 2 2 2 2 2 2 0

5.4 MOD

Percentagem de diabéticos com pelo 

menos 2 HbA1C registadas nos 

últimos doze meses, desde que 

abranjam dois semestres 

2 0 2 2 1 2 0 2

5.10 M

Percentagem de hipertensos c/ 

registo de pressão arterial nos 

últimos seis meses

0 0 1 2 1 2 0 1

6.1 Md1
Percentagem de crianças com PNV 

actualizado aos 2 anos
2 2 2 0 2 2 0 0

6.1 Md2
Percentagem de crianças com PNV 

actualizado aos 6 anos
2 2 2 2 2 2 0 0

6.12
Percentagem de primeiras consultas 

na vida efectuadas até aos 28 dias
2 2 2 2 2 2 2 2

6.9 M
Percentagem de primeiras consultas 

de gravidez no primeiro trimestre
2 2 2 2 2 2 2 2

-

Percentagem de utilizadores 

satisfeitos/muito satisfeitos 

(aplicação de inquérito --- score final)

2 2 2 2 2 2 2 2

7.6 d1

Custo médio facturado PVP de 

medicamentos prescritos por 

utilizador

0 2 2 0 0 1 0 1

7.7 d1
Custo médio facturado PVP de MCDTs 

prescritos por utilizador
0 2 2 0 2 2 2 0

Total 23 24 29 22 23 29 15 13

N.º SI Indicadores Comuns USF
USF 

Albufeira

USF Al-

Gharb
USF Balsa

USF 

Guadiana

USF 

Âncora
USF Farol

USF 

Mirante

USF Ria 

Formosa
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pode constatar, considerando as metas contratualizadas, os valores atingidos e as métricas 

estabelecidas na metodologia de avaliação, a USF atingiu 28 pontos, o que,  de acordo com 

os critérios estabelecidos para a atribuição deste tipo de incentivos, lhe confere o  direito a 

50% do valor máximo dos incentivos financeiros, ou seja 1.800 € a cada enfermeiro e 575 € a 

cada assistente técnico. 

 

 

Quadro 12. Incentivos financeiros – Pontuação Final 
 

 
 

 

 

 

Como anteriormente se referiu, à data da elaboração do presente relatório, esta avaliação 

já tinha sido efectuada e aprovada pelo Conselho Directivo da ARS Algarve I.P. e os valores 

apurados pagos aos profissionais, ainda em 2012. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

Indicadores Institucionais – Objectivos, Metas e Resultados das USF por ACES



 

 

 

 

A – Metas Contratualizadas e Resultados – ACES Algarve I – Central 

 
Tabela 1 – Nível de realização dos objectivos 

 

Contrat. Realizado
Grau de 

execução
Contrat. Realizado

Grau de 

execução
Contrat. Realizado

Grau de 

execução
Contrat. Realizado

Grau de 

execução
Contrat. Realizado

Grau de 

execução
Contrat. Realizado

Grau de 

execução

3.12
Percentagem de consultas ao utente pelo 

seu próprio médico de família
80% 89% 111% 85% 91% 107% 80% 90% 113% 85% 90% 106% 85% 77% 91% 85% 83% 98%

3.15 Taxa de utilização global de consultas 70% 66% 94% 65% 57% 88% 70% 66% 94% 70% 61% 87% 70% 63% 90% 62% 59% 95%

4.18
Taxa de visitas domiciliárias médicas por 

1.000 inscritos
6‰ 5‰ 83% 6‰ 7‰ 117% 20‰ 30‰ 150% 15‰ 12‰ 80% 20‰ 21‰ 105,0% 9‰ 10‰ 111%

4.30
Taxa de visitas domiciliárias de 

enfermagem por 1.000 inscritos
12‰ 16‰ 133% 20‰ 26‰ 130% 30‰ 49‰ 163% 30‰ 37‰ 123% 60‰ 61‰ 102% 15‰ 19‰ 127%

5.2.2

Percentagem de mulheres entre os 25 e 

64 anos com colpocitologia actualizada 

(uma em 3 anos)

50% 47% 94% 50% 45% 90% 45% 49% 109% 50% 50% 100% 45% 30% 67% 50% 47% 94%

5.1.M

Percentagem de mulheres entre os 50 e 

69 anos com mamografia registada nos 

últimos dois anos

55% 69% 125% 53% 54% 102% 55% 67% 122% 55% 60% 109% 55% 59% 107% 55% 61% 111%

5.4 MOD

Percentagem de diabéticos com pelo 

menos 2 HbA1C registadas nos últimos 

doze meses, desde que abranjam dois 

semestres (considerar apenas diabéticos 

identificados até 30 de Junho)

70% 67% 96% 70% 30% 43% 50% 83% 166% 75% 89% 119% 65% 58% 89% 70% 87% 124%

5.10 M
Percentagem de hipertensos c/ registo de 

pressão arterial nos últimos seis meses
90% 64% 71% 70% 48% 69% 80% 71% 89% 80% 81% 101% 70% 57% 81% 70% 79% 113%

6.1 Md1
Percentagem de crianças com PNV 

actualizado aos 2 anos
98% 98% 100% 98% 100% 102% 98% 100% 102% 98% 97% 99% 98% 100% 102% 98% 100% 102%

6.1 Md2
Percentagem de crianças com PNV 

actualizado aos 6 anos
97% 100% 103% 97% 98% 101% 97% 97% 100% 97% 97% 100% 97% 98% 101% 97% 99% 102%

6.12
Percentagem de primeiras consultas na 

vida efectuadas até aos 28 dias
70% 91% 130% 70% 67% 96% 85% 90% 106% 75% 86% 115% 75% 79% 105% 70% 85% 121%

6.9 M
Percentagem de primeiras consultas de 

gravidez no primeiro trimestre
75% 87% 116% 75% 84% 112% 80% 84% 106% 75% 80% 107% 80% 81% 101% 75% 87% 116%

-

Percentagem de utilizadores 

satisfeitos/muito satisfeitos (aplicação de 

inquérito --- score final)

na na na na na na na na na na na na na na na na na na

7.6
Custo médio facturado PVP de 

medicamentos prescritos por utilizador
120,00 € 129,92 € 108% 120,00 € 119,22 € 99% 160,00 € 123,82 € 77% 140,00 € 162,34 € 116% 175,00 € 185,81 € 106% 140,00 € 141,56 101%

7.7
Custo médio facturado PVP de MCDTs 

prescritos por utilizador
50,00 € 57,34 € 115% 50,00 € 30,46 € 61% 46,00 € 34,20 € 74% 50,00 € 54,17 € 108% 50,00 € 35,07 € 70% 50,00 € 44,60 89%

Acesso

Desempenho assistencial

Satisfação dos Utentes

Eficiência

USF Farol USF Mirante USF Ria Formosa
 Indicadores Comuns USF N.º SI

USF Albufeira USF Al-Gharb USF Âncora
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Tabela 2 – Resultados e pontuação obtida 

 

3.12
Percentagem de consultas ao utente pelo 

seu próprio médico de família Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido 2 2 2 2 2 2

3.15 Taxa de utilização global de consultas Atingido Q Atingido Atingido Q AtingidoQ AtingidoAtingido 2 1 2 1 1 2

4.18
Taxa de visitas domiciliárias médicas por 

1.000 inscritos Q Atingido Atingido Atingido Q AtingidoAtingido Atingido 1 2 2 1 2 2

4.30
Taxa de visitas domiciliárias de 

enfermagem por 1.000 inscritos Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido 2 2 2 2 2 2

5.2.2

Percentagem de mulheres entre os 25 e 

64 anos com colpocitologia actualizada 

(uma em 3 anos) Atingido Q Atingido Atingido Atingido NAtingidoAtingido 2 1 2 2 0 2

5.1.M

Percentagem de mulheres entre os 50 e 

69 anos com mamografia registada nos 

últimos dois anos Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido 2 2 2 2 2 2

5.4 MOD

Percentagem de diabéticos com pelo 

menos 2 HbA1C registadas nos últimos 

doze meses, desde que abranjam dois 

semestres (considerar apenas diabéticos 

identificados até 30 de Junho) Atingido NAtingido Atingido Atingido Q AtingidoAtingido 2 0 2 2 1 2

5.10 M
Percentagem de hipertensos c/ registo de 

pressão arterial nos últimos seis meses
NAtingido NAtingido Q Atingido Atingido Q AtingidoAtingido 0 0 1 2 1 2

6.1 Md1
Percentagem de crianças com PNV 

actualizado aos 2 anos Atingido Atingido Atingido NAtingidoAtingido Atingido 2 2 2 0 2 2

6.1 Md2
Percentagem de crianças com PNV 

actualizado aos 6 anos Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido 2 2 2 2 2 2

6.12
Percentagem de primeiras consultas na 

vida efectuadas até aos 28 dias Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido 2 2 2 2 2 2

6.9 M
Percentagem de primeiras consultas de 

gravidez no primeiro trimestre Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido 2 2 2 2 2 2

-

Percentagem de utilizadores 

satisfeitos/muito satisfeitos (aplicação de 

inquérito --- score final) Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido Atingido 2 2 2 2 2 2

7.6 d1
Custo médio facturado PVP de 

medicamentos prescritos por utilizador NAtingido Atingido Atingido NAtingidoNAtingidoQ Atingido 0 2 2 0 0 1

7.7 d1
Custo médio facturado PVP de MCDTs 

prescritos por utilizador NAtingido Atingido Atingido NAtingidoAtingido Atingido 0 2 2 0 2 2

Total 23 24 29 22 23 29

USF Albufeira USF Al-Gharb USF Âncora USF Farol
N.º SI Indicadores Comuns USF

Resultado Pontuação

USF 

Albufeira

USF Al-

Gharb

USF 

Âncora

USF 

Farol

USF 

Mirante

USF Ria 

Formosa

USF 

Mirante

USF Ria 

Formosa



 

 

 

 

B – Metas Contratualizadas e Resultados – ACES Algarve III – Sotavento 
Tabela 3 – Grau de realização dos objectivos 
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Tabela 4 – Resultados e pontuação obtida 

 

3.12

Percentagem de consultas ao 

utente pelo seu próprio médico de 

família Atingido Atingido 2 2

3.15
Taxa de utilização global de 

consultas Atingido Q Atingido 2 1

4.18
Taxa de visitas domiciliárias 

médicas por 1.000 inscritos NAtingido NAtingido 0 0

4.30
Taxa de visitas domiciliárias de 

enfermagem por 1.000 inscritos NAtingido NAtingido 0 0

5.2.2

Percentagem de mulheres entre os 

25 e 64 anos com colpocitologia 

actualizada (uma em 3 anos) Q Atingido NAtingido 1 0

5.1.M

Percentagem de mulheres entre os 

50 e 69 anos com mamografia 

registada nos últimos dois anos Atingido NAtingido 2 0

5.4 MOD

Percentagem de diabéticos com 

pelo menos 2 HbA1C registadas 

nos últimos doze meses, desde que 

abranjam dois semestres 

(considerar apenas diabéticos 

identificados até 30 de Junho) NAtingido Atingido 0 2

5.10 M

Percentagem de hipertensos c/ 

registo de pressão arterial nos 

últimos seis meses NAtingido Q Atingido 0 1

6.1 Md1
Percentagem de crianças com PNV 

actualizado aos 2 anos NAtingido NAtingido 0 0

6.1 Md2
Percentagem de crianças com PNV 

actualizado aos 6 anos NAtingido NAtingido 0 0

6.12

Percentagem de primeiras 

consultas na vida efectuadas até 

aos 28 dias Atingido Atingido 2 2

6.9 M

Percentagem de primeiras 

consultas de gravidez no primeiro 

trimestre Atingido Atingido 2 2

-

Percentagem de utilizadores 

satisfeitos/muito satisfeitos 

(aplicação de inquérito --- score 

final) Atingido Atingido 2 2

7.6 d1

Custo médio facturado PVP de 

medicamentos prescritos por 

utilizador NAtingido Q Atingido 0 1

7.7 d1
Custo médio facturado PVP de 

MCDTs prescritos por utilizador Atingido NAtingido 2 0

Total 15 13

 USF Balsa 

PontuaçãoResultado

 USF 

Guadiana 
 USF Balsa 

 USF 

Guadiana N.º SI  Indicadores Comuns USF 


