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Glossário 

ACeS - Agrupamentos de Centros de Saúde 

ACS - Alto Comissariado da Saúde 

ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. 

ARS – Administração Regional de Saúde, I.P. 

CCAS - Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços 

DGS – Direcção Geral da Saúde 

ERA - Equipa Regional de Apoio 

ERCCI - Equipa Regional de Coordenação dos Cuidados Continuados Integrados 

ERTA - Entidade Regional de Turismo do Algarve 

IGAS – Inspecção-Geral das Atividades em Saúde 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica 

MCDT - Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

NV – Nados Vivos 

PIB - Produto Interno Bruto (PIB) 

PNS – Plano Nacional de Saúde 

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

SUB - Serviços de Urgência Básica 

UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade 

UCSP - Unidades de cuidados de Saúde Personalizados 

USF - Unidades de Saúde Familiar 
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I. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Atividades e Prestação de Contas visa dar cumprimento ao 

estabelecido na alínea e) do n.º 1 do artigo 8.º e no artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

Dezembro, obedecendo às orientações difundidas pelo Conselho Coordenador da Avaliação de 

Serviços (CCAS), e foi elaborado em conformidade com o disposto no Decretos-Lei n.º 183/96 e 

na Portaria 898/2000, de 25/09. Conjuga-se, deste modo, a apresentação do Relatório de 

Gestão a que se refere a que se refere a Portaria 898/2000, com o Relatório de Atividades e a 

Avaliação de Desempenho deste Instituto tendo por base sistema integrado de gestão e 

avaliação de desempenho na administração pública – SIADAP. 

O Relatório tem como objectivo fundamental, a divulgação da atividade realizada pelos 

serviços, o grau de consecução dos objectivos definidos e de realização das atividades 

programadas e desenvolvidas e os recursos utilizados, no ano de 2011, pela Administração 

Regional de Saúde do Algarve I.P., no âmbito da sua ação e intervenção, quer ao nível dos 

diferentes Programas do Plano Nacional de Saúde, quer ao nível dos serviços que tutela 

prosseguindo as orientações nacionais.  

No presente relatório, expor‐se‐á a atividade desenvolvida pela ARS Algarve, I.P. durante o ano 

de 2011, descrevendo os recursos humanos, financeiros e de outra natureza, afectos à 

prossecução da mesma, expondo igualmente o enquadramento em que se desenvolveu e a 

análise dos resultados obtidos. 

Pretende-se, deste modo, não só cumprir a obrigação legalmente estabelecida de apresentar as 

contas e o relato da actividade desenvolvida mas, também, disponibilizar a todos os 

interessados a informação essencial para uma análise e reflexão crítica sobre a atividade 

desenvolvida e o nível de desempenho do organismo. 

 

1. Breve Análise Conjuntural 

O exercício de 2011 foi marcado pela difícil conjuntura económica e financeira que a país 

atravessa, que se traduziu na definição e adopção de medidas governamentais restritivas, em 

termos orçamentais, tendo em vista a contenção da despesa pública. A redução das dotações 

orçamentais e a manutenção do congelamento da admissão de pessoal pelos serviços da 

Administração Pública foram as medidas que mais impacto tiveram no funcionamento deste 

Instituto. 
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A alteração dos mecanismos de relacionamento financeiro entre o Sistema Nacional de Saúde 

(SNS) e os Subsistemas Públicos de Saúde, nos termos do acordo celebrado entre os 

Ministérios das Finanças e o da Saúde, que se consubstanciou na transferência para o SNS da 

responsabilidade financeira relativa aos cuidados de saúde prestados pelos estabelecimentos 

do SNS aos beneficiários dos subsistemas, não integralmente compensado pela transferência 

financeira acordada como contrapartida, reflectiu-se negativamente no equilíbrio financeiro 

deste organismo e inviabilizou a concretização de alguns investimentos programados. 

As dificuldades e os obstáculos, legais e burocráticos, ao arranque e pleno funcionamento de 

verdadeiros serviços partilhados, ágeis na resposta às necessidades dos organismos servidos e 

eficientes a gerar economia de recursos financeiros, reflectiram-se de forma negativa no 

funcionamento dos serviços. Com efeito, um dos pressupostos da aplicação do PRACE, e da 

consequente redução de pessoal nos serviços públicos, era a transferência de um conjunto de 

actividades de suporte, que não acrescentam valor aos organismos prestadores de serviços ao 

cidadão, para Unidades de Serviços Partilhados com uma intervenção de âmbito nacional e/ou 

sectorial. O funcionamento pleno daqueles serviços é, cada vez mais, uma condição necessária 

á melhoria da capacidade de gestão dos organismos públicos, face às restrições de contratação 

pessoal para os serviços de apoio à gestão com que se debatem.  

Os poucos serviços entretanto constituídos e que iniciaram o seu funcionamento – a 

generalidade na área das compras, mais fácil de estruturar dado que já têm alguma tradição na 

administração pública – pouco inovaram em relação às tradicionais Centrais de Compra do 

Estado, que vieram substituir, e têm-se mostrado lentos e burocráticos na resposta e 

ineficientes em termos financeiros, para os serviços que suportam os custos. 

A debilidade dos serviços de suporte da ARS Algarve, como resultado das políticas de redução 

dos efectivos na Administração Pública e da necessidade de assegurar uma capacidade 

mínima de gestão administrativa dos Agrupamentos de Centros de Saúde, conjugada com a 

ineficiência e/ou simples inexistência dos previstos serviços partilhados centralizados, 

originaram algumas disfuncionalidades nos serviços da ARS e, nalguns casos, acréscimo de 

custos na aquisição de bens e serviços. 

O ambiente adverso em termos orçamentais, para além das óbvias restrições financeiras daí 

decorrentes, traduziu-se, ainda, num ambiente administrativo mais burocrático, com reforço dos 

mecanismos de controlo centralizado, e limitativo do exercício das competências que 

legalmente estão atribuídas à gestão, através da introdução de normas impositivas da obtenção 

de pareceres prévios vinculativos à prática de actos de gestão corrente, ou à obrigatoriedade de 
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recorrer aos serviços centralizados de compras que, muitas vezes, não asseguraram respostas 

adequadas e atempadas, nem nas melhores condições de mercado. 

Assim, a já insuficiente capacidade técnica disponível dos nossos serviços internos de apoio foi 

forçada a desdobrar-se em procedimentos administrativos de prestação de informação 

adicional, de coordenação com os serviços centrais e unidades ministeriais de compras, em 

detrimento da sua missão de apoio á governação do serviço. 

Em síntese, o ambiente da envolvente externa, em 2011, foi um factor limitativo ao 

desenvolvimento de algumas das actividades e investimentos programados e não favoreceu a 

consolidação do processo de reorganização dos Cuidados de Saúde Primários, em curso, nem 

a melhoria dos processos de gestão. 

 

 

2. Orientações Gerais e Especificas  

 

O Plano de Atividades para 2011 teve como base as orientações para a área da Saúde 

constantes do Programa do Governo Constitucional para o período 2009/2013, bem como os 

grandes objectivos estratégicos para a Região traçados pelo Conselho Directivo. 

No final de 2010 encerrou-se um ciclo de gestão, que teve início em 2006, durante o qual a 

concepção e a implementação da Rede Nacional de Cuidados Integrados e a reestruturação 

dos Cuidados de Saúde Primários constituíram os eixos estratégicos de acção dos serviços do 

Ministério da Saúde.  

Em 2011, iniciou-se um novo ciclo, de continuidade com o anterior, orientado para a 

consolidação e aprofundamento das reformas em curso, mas agora, também, centrado nas 

questões da acessibilidade dos cidadãos a cuidados de saúde de qualidade, prestados por 

unidades de saúde reestruturadas, com autonomia e responsabilidades reforçadas e 

financeiramente sustentáveis. 

A qualificação dos recursos humanos, a introdução de mecanismos de contratualização interna 

entre as Administrações Regionais de Saúde e os diversos serviços e unidades funcionais, a 

generalização da utilização das tecnologias de informação e comunicação, tendo em vista o 

desenvolvimento de serviços de base electrónica e a implementação de serviços partilhados 
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nas áreas de suporte, são as principais linhas de acção para a concretização da estratégia 

traçada. 

Na prossecução dos objectivos definidos pelo governo, a ARS Algarve I.P. definiu como linhas 

prioritárias de ação para 2011: 

• A consolidação da estruturação dos Agrupamentos de Centros de Saúde, promovendo a 

constituição das Unidades Funcionais prevista na respectiva lei orgânica, elaboração e 

implementação de instrumentos de governação e reforço da sua capacidade de gestão. 

• Consolidar e melhorar a capacidade de resposta da Rede de Cuidados Continuados 

Integrados na região. 

• Continuar a investir no desenvolvimento dos sistemas de informação, generalizando a 

utilização de sistemas de apoio á gestão clínica, instalar uma intranet e formar os 

profissionais na utilização das TIC. 

• Dinamizar as acções de promoção da saúde e prevenção da doença, designadamente 

os rastreios oncológicos de base populacional. 

• Melhorar a comunicação com cidadãos e promover a sua participação activa nos 

processos. Reforçar a cooperação com outras entidades e serviços, tendo em vista o 

desenvolvimento do trabalho em rede. 

Ao nível da avaliação do Serviço, medida através da monitorização do Quadro de Avaliação e 

Responsabilização (QUAR tendo em conta os objectivos inicialmente previstos, os recursos 

utilizados, e o contexto em que se realizaram, os resultados atingidos pela ARS Algarve, IP 

foram, globalmente, bons. 
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II. ENQUADRAMENTO 
 

1. A Região de Saúde 

Reconhecido internacionalmente como destino de férias, o Algarve é a principal região turística 

do país, contribuindo de forma decisiva para a internacionalização da economia portuguesa.  

De acordo com a informação da Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA), em 2010 o 

Algarve foi a região que em todo o país gerou maiores proveitos totais - 546 milhões de euros - 

e a actividade turística no Algarve teve o melhor registo de sempre de turistas portugueses, com 

3,8 milhões de dormidas registadas, ou seja, mais 4,7 % do que em 2009.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o Algarve registou, em 2010, 13.265 

milhões de dormidas totais (mais 2,6 por cento que em 2009) e 3799 mil dormidas de residentes 

(mais 4,2%), tendo chegado ao Aeroporto de Faro 5.348.798 milhões de passageiros (mais 

5,7% que em 2009). De acordo com o INE, além das dormidas, também o número de hóspedes 

nos hotéis e estabelecimentos de alojamento da região cresceu em relação a 2010, para um 

total de 2,87 milhões, subida de 4,9%. 

Em 2009, apenas a região de Lisboa e a Madeira superaram a média europeia do Produto 

Interno Bruto (PIB) por habitante, avaliado em Paridades do Poder de Compra. 

Gráfico 1: BIP per capita 2009, por região 

  

 Fonte: http://www.correiodosacores.net/view.php?id=31281- acedido em 28/04/2011 

 

65% 67%
74% 77%

87%

105%
110%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Norte Centro Alentejo Açores Algarve Madeira Lisboa Portugal

Média EU 27 (=100)

http://www.correiodosacores.net/view.php?id=31281-


2011 

 

 

 
Relatório de Atividades 2011 

13 

Apesar da manutenção dos fluxos turísticos, em 2010, não ficou imune à crise económica e 

financeira que afectou todo o país, com reflexos negativos no emprego regional e no poder de 

compra das populações. 

Indicadores Demográficos 

Os resultados provisórios dos Censos 2011, indicam que a população residente no Algarve era 

de 451.005 habitantes, o que significa que na última década a população aumentou cerca de 

14,12%. O crescimento demográfico registado nesta década foi todavia inferior ao da passada, 

o qual foi de cerca de 15,76%, quando comparado com a população censitária de 2001 

(395.218 habitantes). 

Gráfico 2: Variação da população residente por NUTS II, 2001 - 2011 

 
Fonte: INE, resultados provisórios dos Censos 2011 

 

A Tabela 1 mostra a evolução dos nascimentos de mãe estrangeira no período de 2008/2010. 

Tabela 1: Nados Vivos por Nacionalidade da Mãe 

 

Fonte: Hospitais do Algarve 
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O aumento da população na região é sustentado, fundamentalmente, pelo saldo positivo dos 

movimentos migratórios e pelo aumento da natalidade decorrente da fixação de uma população 

migrante jovem. De acordo com os dados disponibilizados pelos Hospitais do Algarve, 

referentes ao ano de 2011, nasceram na região do Algarve 4.386 crianças, menos 386 do que 

em 2010, das quais 1.042 são filhas de mãe estrangeira, valores que colocam o Algarve como 

uma das regiões portuguesas com maior natalidade, confirmando a crescente importância da 

população migrante no Algarve e na sua contribuição para o rejuvenescimento da população da 

região. 

Apesar do decréscimo de nascimentos, ainda permitiu à região apresentar um saldo natural 

positivo, conforme se observa na Tabela 2. 

Tabela 2: Indicadores Demográficos 

 

Fonte: INE, Estatísticas Demográficas 2010 

 

Indicadores de Saúde 

Destacamos neste item, alguns indicadores de saúde que contextualizam sucintamente a região 

do Algarve. 

Contexto demográfico e social 2010 Algarve Portugal

Acréscimo Populacional 3.620 -734

Saldo Natural 354 -4.573

Saldo Migratório 3.270 3.815

Taxa de crescimento efectivo (%) 0,83 -0,01

Taxa de crescimento natural (%) 0,08 -0,04

Taxa de crescimento migratório (%) 0,75 0,04

Índice de Dependência Total 54 49,9

Índice de Dependência de Jovens 24,3 22,7

Índice de Dependência de Idosos 29,7 27,2

Taxa bruta de natalidade (por mil habitantes) 11,2 9,5

Índice sintético de fecundidade 1,7 1,4

Taxa bruta de mortalidade (por mil habitantes) 10,3 10,0

Taxa  bruta de pré-escolarização 76,0 85,0

Taxa de transição/conclusão no ensino secundário 77,4 80,7

Número médio de alunos por computador 1,9 2,0

População estrangeira que solicitou estatuto legal de 

residente por 100 habitantes 1,5 0,5

Proporção de casamentos entre portugueses e 

estrangeiros 16,9 9,4
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Ao longo dos últimos anos o Algarve tem vindo a registar uma melhoria sustentada da 

esperança média de vida ao nascer e da taxa de mortalidade infantil e suas componentes, 

verificando-se no ano de 2010 e pela primeira vez, uma Taxa de Mortalidade Infantil inferior a 

2,6 óbitos/1.000 nados vivos (meta 2010 PNS), neste caso o Algarve registou 1,9 óbitos/1.000 

nados vivos em 2010.  

Tabela 3: Mortalidade Infantil e Esperança de Vida à Nascença - 2010 

 

Fonte: INE e PNS 2004-2010 

Enquanto a mortalidade infantil é reconhecidamente um indicador da condição de vida e de 

saúde de uma população, a mortalidade perinatal, cuja evolução, no período 2006 a 2010, é 

apresentada no gráfico 3, é considerada um indicador sensível da adequação da assistência 

obstétrica e neonatal e do impacto de programas de intervenção nesta área, pela relação 

estreita que guarda com a assistência prestada à gestante e ao recém-nascido.  

Gráfico 3: Taxas de Mortalidade Infantil, Fetal, Neonatal, Perinatal e Pós-Neonatal 2006-

2010 da Região Algarve 

 

Fonte: Elaborado por DEP /ARS com base nos dados disponibilizados pelo Alto Comissariado da Saúde 

Mortalidade Infantil 
(/1000 nados vivos)

Esperança de vida à 

nascença (anos)

Portugal 2,5 79,2

Algarve 1,9 78,7

Meta 2010 2,6 81,0
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Na componente neonatal a respectiva taxa mostrou um decréscimo de 0,9/1000 NV 

correspondendo à diminuição de 1,9 (em 2009) para 1,0/1000 NV em 2010, traduzindo a 

redução registada de 4 óbitos.  

A taxa de mortalidade perinatal fixou-se em 3,9/1000 NV, uma diminuição de 0,5 relativamente 

ao ano anterior, devida à observação de menos 4 óbitos na sua componente neonatal precoce.  

No entanto na componente fetal tardia ocorreu um aumento de 0,4/1000 NV de 2009 para 2010, 

correspondendo a 3,1/1000 NV em 2010.  

 

Tabela 4: Indicadores Saúde 

 

Fonte: INE, Estatísticas demográficas e 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0003986&contexto=bd&selTab=tab2 :  

acedido a 29/04/2011 e 18-04-2012 
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No que se refere às principais Causas de Morte verificamos, quando se analisam as Taxas de 

Mortalidade mais frequentes, que o Algarve apresenta um padrão semelhante ao do continente 

português, destacando-se como causas mais importantes a mortalidade por Doenças do 

Aparelho Circulatório e a mortalidade por Cancro. 

No que se refere a Médicos/1000 habitantes e Enfermeiros/1000 habitantes os últimos dados 

disponíveis mostram que o Algarve apresenta indicadores desfavoráveis quando comparado 

com o País. 

Esta escassez de recursos humanos, que se tem vindo a acentuar nos últimos anos, no que 

respeita ao grupo de pessoal médico, constitui um dos principais constrangimentos à 

consolidação da reforma dos CSP e à melhoria da acessibilidade dos cidadãos à prestação de 

cuidados. 

Em síntese, e conjugando a análise dos principais indicadores demográficos e de saúde, 

podemos caracterizar a situação do Algarve como a de uma região que, apesar de registar uma 

dinâmica de algum crescimento demográfico, sustentada por uma população estrangeira jovem, 

é mais envelhecida que a média do país, com uma menor esperança média de vida à 

nascença, apresentando, simultaneamente, uma menor disponibilidade de profissionais de 

saúde, relativamente á média do continente. Mantendo-se este quadro, podemos dizer que o 

Algarve é uma região de saúde cujos recursos estão submetidos a uma pressão crescente da 

procura. 

Contudo, a reversão desta situação será sempre um processo a prazo e dependente da 

resposta do mercado de trabalho e da atractividade das condições oferecidas pela região, não 

só em condições de trabalho mas também da envolvente regional e das perspectivas de 

desenvolvimento do sector. É nossa convicção que o desenvolvimento e consolidação da área 

das ciências da saúde, especialmente do curso de medicina, na Universidade do Algarve, e a 

construção do novo Hospital Central do Algarve, são condições determinantes para a melhoria 

da atractividade da região para os profissionais de saúde. 
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2. Caracterização da ARS Algarve I.P. 

 

2.1 Atribuições e Estrutura Organizacional 

 

A Administração Regional de Saúde do Algarve I.P. é um instituto público criado pelo Decreto-

Lei n.º 222/2007, diploma que define a missão e as suas atribuições das Administrações 

Regionais de Saúde. 

No quadro das atribuições e competências definidas no referido diploma legal, constituem, em 

geral, atribuições das ARS, IP: 

• Assegurar, na respectiva área geográfica, a prossecução das atribuições do Ministério 

da Saúde;  

• Coordenar, orientar e avaliar a execução da política de saúde na respectiva região de 

saúde, de acordo com as políticas globais e sectoriais, com vista à optimização dos 

recursos disponíveis; 

• Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde e acompanhar a respectiva 

execução a nível regional; 

• Desenvolver e fomentar actividades no âmbito da saúde pública, de modo a garantir a 

protecção e promoção da saúde das populações; 

• Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores de cuidados de saúde 

de modo a garantir o cumprimento da rede de referenciação; 

• Desenvolver e consolidar a rede de cuidados continuados integrados e supervisionar o 

seu funcionamento de acordo com as orientações definidas; 

• Participar na definição das medidas de coordenação internacional de planeamento, 

tendo como objectivo a melhoria da prestação de cuidados de saúde; 

• Assegurar os estudos laboratoriais de doentes necessários à transplantação de órgãos, 

tecidos e células, a manutenção do Centro de Dadores de Células de Medula Óssea, 

Estaminais ou do Cordão (CEDACE), a manutenção de uma aplicação informática para a 

gestão da lista de espera para a transplantação e a selecção do par dador receptor; 

• Planear, coordenar e monitorizar a gestão de recursos humanos no âmbito da respectiva 

área de intervenção, mediante um sistema de informação actualizado e do 
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desenvolvimento de estudos de caracterização e desempenhos profissionais nas diferentes 

carreiras do sector da saúde; 

• Desenvolver estudos de gestão previsional de recursos humanos de âmbito regional; 

• Promover a qualificação e valorização profissional dos recursos humanos, propondo 

planos e organizando acções de formação; 

• Emitir pareceres sobre planos directores de unidades de saúde, bem como sobre a 

criação, modificação e fusão de serviços; 

• Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde; 

• Emitir pareceres sobre a aquisição e expropriação de terrenos e edifícios para a 

instalação de serviços de saúde, bem como sobre projectos das instalações de prestadores 

de cuidados de saúde no âmbito da região; 

• Licenciar as unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde, sem prejuízo da 

competência sancionatória da Entidade Reguladora da Saúde; 

• Elaborar a carta de instalações e equipamentos das respectivas regiões de saúde; 

• Garantir um sistema de informação actualizado relativo à execução física e material de 

investimentos públicos em instalações e equipamentos das respectivas regiões de saúde; 

• Planear os recursos materiais, incluindo a execução dos necessários projectos de 

investimento das instituições e serviços do Serviço Nacional de Saúde e supervisionar a 

sua afectação; 

• Afectar recursos financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde 

financiados pelo Serviço Nacional de Saúde, através da negociação, celebração e 

acompanhamento de contratos-programa; 

• Afectar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de 

contratos no âmbito dos cuidados continuados integrados; 

• Afectar recursos financeiros a entidades privadas com ou sem fins lucrativos para 

prestação de cuidados de saúde através da celebração, acompanhamento e revisão de 

acordos, protocolos e convenções; 

• Afectar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de 

contratos no âmbito das parcerias público-privadas; 
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• Atribuir apoios financeiros no âmbito dos programas previstos no Decreto-Lei n.º 

186/2006, de 12 de Setembro. 

A organização interna da ARS Algarve, I.P., de acordo com os seus Estatutos, publicados na 

Portaria n.º 653/2007, de 30 de Maio, é constituída por 4 departamentos, com diversas 

unidades, por 3 gabinetes técnicos e pelo Laboratório Regional de Saúde, integrado no 

Departamento de Saúde Pública.  

As atribuições e competências das diversas Unidades Orgânicas são definidas nos Estatutos 

aprovados pela Portaria acima mencionada. 

Existe ainda uma Equipa Regional de Coordenação dos Cuidados Continuados Integrados 

(ERCCI), dependente, em termos hierárquicos do Presidente do Conselho Directivo, e que 

desenvolve a sua actividade em estreita articulação funcional com a Unidade de Missão para os 

Cuidados Continuados Integrados.  

Para o apoio e coordenação do processo de reforma dos cuidados de saúde primários foi 

constituída uma Equipa Regional de Apoio (ERA), que tem como atribuições apoiar o processo 

de reestruturação dos Centros de Saúde em Agrupamentos e constituição das Unidades de 

Saúde Familiar (USF) e das Unidades de Cuidado na Comunidade e, ainda, a implementação 

da contratualização interna com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) e as diversas 

Unidades Funcionais que os integram. 

A prestação de cuidados de saúde, na área dos cuidados de saúde primários, e a execução dos 

programas de saúde pública são prosseguidos através dos ACeS, enquanto serviços do SNS 

dotados de autonomia administrativa, integrados na ARS e sujeitos aos seu poder de direcção.  

A ARS Algarve IP integra três ACeS, instituídos pela Portaria n.º 272/2009, de 18 de Março: 

Algarve I – Central; Algarve II - Barlavento e Algarve III – Sotavento. 

A estrutura organizacional da ARS Algarve IP é a seguinte: 
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Figura 1: Organograma ARS Algarve, IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sua estrutura orgânica dos ACES foi definida pelo Decreto-Lei 28/2008, de 22/08, e integra as 

seguintes Unidades Funcionais: 

• Unidade de Saúde Pública 

• Unidade de Recursos Partilhados 

• Unidade de Cuidados na Comunidade (pelo menos uma por ACeS) 

• Unidades de Prestação de Cuidados de Saúde Personalizados e Unidades de Saúde 

Familiar 

Unidades Funcionais: USF / UCSP / USP / UCC / URAP 
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2.2 Missão e Visão Estratégica 

Nos termos do diploma que procede à sua criação, a ARS Algarve, I.P. tem como Missão:  

• GGaarraannttiirr  àà  ppooppuullaaççããoo  ddaa  RReeggiiããoo  ddoo  AAllggaarrvvee  oo  aacceessssoo  àà  pprreessttaaççããoo  ddee  ccuuiiddaaddooss  ddee  ssaaúúddee,,  

aaddeeqquuaannddoo  ooss  rreeccuurrssooss  ddiissppoonníívveeiiss  ààss  nneecceessssiiddaaddeess  eemm  ssaaúúddee  ee  ccuummpprriirr  ee  ffaazzeerr  ccuummpprriirr  oo  

PPllaannoo  NNaacciioonnaall  ddee  SSaaúúddee  

A nossa Visão para a região de saúde do Algarve tem como referência proporcionar à sua 

população e a quem nos visita a percepção de uma região saudável e segura, que se pretende 

atingir através de um processo de melhoria contínua na acessibilidade aos cuidados de saúde e 

na qualidade dos cuidados prestados. 

No âmbito das atribuições e competências que lhe estão cometidas foram definidos pelo 

Conselho Directivo, para o período 2010/2013 os seguintes objectivos estratégicos: 

Tabela 5: Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

Objectivo 1

Objectivo 2

Objectivo  3

Objectivo 4

Objectivo 5  Reforçar a cooperação interinstitucional e inter-regional

 Consolidar a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, promovendo a estruturação dos ACES 

e o desenvolvimento da Rede de Cuidados Continuados Integrados e da Rede de Cuidados 

Continuados Integrados de Saúde Mental, aperfeiçoando processos e reforçando a capacidade 

de resposta às necessidades da população

 Dinamizar e reforçar as acções de prevenção da doença e promoção de saúde, através do 

desenvolvimento dos programas de promoção da saúde inscritos no PNS e alargar o âmbito dos 

rastreios oncológicos

 Reorganizar os serviços e modernizar os processos, com recurso às novas tecnologias, tendo 

em vista a melhoria da acessibilidade aos cuidados de saúde, a qualidade da prestação e a 

sustentabilidade do SNS

Desenvolver uma estratégia de comunicação interna e externa, tendo em vista a apropriação 

pelos profissionais dos princípios e objectivos das reformas, promovendo uma participação 

activa dos cidadãos na definição das estratégias de prestação de cuidados de saúde



2011 

 

 

 
Relatório de Atividades 2011 

23 

III. ANÁLISE DESEMPENHO: AUTO-AVALIAÇÃO 

A avaliação de desempenho da ARS Algarve IP é efectuada com base no Subsistema de 

Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1), a qual assenta 

no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR). O processo de avaliação dos serviços 

prevê a apresentação de um relatório de auto-avaliação anual que evidencie os resultados 

alcançados e os desvios verificados, face às metas fixadas para os respectivos objectivos 

operacionais estabelecidos para o exercício, na prossecução da estratégia definida. 

Assim, em cumprimento do disposto na alínea e) do artigo 8º, do artigo 15º e da alínea a) do n.º 

1 do artigo 31º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, apresenta-se, de seguida, o resultado 

da auto-avaliação do serviço, evidenciando os objectivos, indicadores e metas definidos para o 

ano de 2011, bem como os resultados obtidos e desvios verificados. 

No decorrer do exercício, e no âmbito da monitorização da execução do QUAR desta ARS, ao 

longo do ano, foi efectuada uma auto-avaliação intercalar, no final do 1.º semestre, no âmbito 

da qual foi constatada a necessidade de proceder a uma revisão de alguns dos indicadores e 

metas definidos. 

Assim, foi proposta uma revisão das metas previstas para os objectivos operacionais nºs 13 e 

15, e para os indicadores dos objectivos operacionais nºs 23 e 26, as quais foram aprovadas 

pelo Alto Comissariado da Saúde (ACS). 

A auto-avaliação cujos resultados se apresentem nos n.º s seguintes foi efectuada por 

referência ao QUAR revisto. 

 

1. Alteração aos Objetivos/Indicadores Decorrentes do Processo de 

Monitorização  

Ao longo do ano foi efectuado o acompanhamento dos objectivos que se traduziu numa 

avaliação semestral de resultados. A monitorização realizada evidenciou a necessidade de 

alteração de indicadores e metas para os objectivos apresentados, por se ter constatado que 

alguns deles não eram os mais adequados à monitorização dos objectivos estabelecidos ou 

que, por razões decorrentes da alteração de pressupostos iniciais, estavam desajustados. 

As alterações foram comunicadas ao ACS e aceites após a devida justificação e 

fundamentação da necessidade e oportunidade da revisão proposta. 
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As alterações efectuadas e a respectiva fundamentação constam da tabela seguinte. 

Tabela 6: Alterações propostas/aprovadas pelo ACS 

 

 

2. Objetivos Operacionais para 2011 

Os objectivos operacionais eleitos para o QUAR 2011 reflectem-se na tabela seguinte. 
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Tabela 7: Objetivos Operacionais (OOp) - 2011  

 

 

 

 

3. Resultados Alcançados e Desvios Verificados no Âmbito do QUAR 

 

Na tabela seguinte apresenta-se uma síntese do grau de concretização de cada um dos 

objectivos operacionais e dos desvios verificados. A matriz integral é apresentada em anexo. 

 

 

 

 

Eficácia
OP1 (OE 1):  Consolidar e estruturar os Agrupamentos de Centros de Saúde

OP2 (OE 1): Promover o aumento da capacidade de resposta da Rede de Cuidados Continuados Integrados 

OP3 (OE 1):  Promover a contratualização interna com as Unidades Funcionais dos ACES

OP4 (OE 2): Melhorar a cobertura regional nos rastreios do cancro da mama, cancro do colo do útero  e da 

retinopatia diabética

OP5 (OE 3):  Aumentar a acessibilidade aos cuidados de saúde na Região Algarve

OP14 (OE 3): Promover a formação profissional dos trabalhadores da ARS Algarve

OP15 (OE 2): Caracterizar o estado de saúde da população do Algarve e seus determinantes

OP13 (OE 4): Elaborar orientações terapêuticas para divulgação junto dos médicos de família

OP11 (OE 4): Garantir o funcionamento regular da Comissão de Ética para a Saúde  

OP12 (OE 5): Assegurar a resposta adequada a solicitações externas no âmbito da cooperação internacional, 

em articulação com os serviços centrais do Ministério da Saúde

Qualidade

Eficiência

OP8 (OE 4):  Disponibilizar o processo clínico electrónico em todas as unidades de saúde

OP7 (OE 3):  Aumentar a taxa de visitas domiciliárias médicas

OP6 (OE 3): Melhorar o nível de eficiência na prestação de cuidados 

OP9 (OE 5): Reforçar a participação da ARS nas redes europeias de saúde

OP10 (OE 2): Alocar recursos financeiros a projectos financiados pela ARS de forma eficiente
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Tabela 8: QUAR 2011 - Avaliação Final 

 

Em termos globais, a taxa de realização dos objectivos definidos atingiu os 191,7%. No final do 

exercício, para os quinze objectivos estabelecidos, as metas foram superadas em sete e em 

dois não foram atingidas. O melhor desempenho verificou-se nos parâmetros de Eficiência e 

Qualidade, com taxas de realização de 357,9% e 105,0%, respectivamente. A expansão da 

Rede de Cuidados Continuados Integrados, na vertente do número de novas camas de 

internamento (objectivo 2), e Elaborar orientações terapêuticas para divulgação junto dos 

médicos de família (objectivo 13), foi onde se registou um desempenho aquém do programado. 

Passamos a analisar, de forma detalhada, o desempenho em cada um dos objectivos e as 

causas dos desvios negativos observados. 

Objetivos de Eficácia 

OP1 (OE 1): Consolidar e estruturar os Agrupamentos de Centros de Saúde 

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 1 - Nº de Regulamentos dos ACES aprovados e 
publicados 

3 2 Não atingiu 

Ind 2 - Nº de Novas Unidades de Cuidados na 
Comunidade a instalar 

2 4 Superou 
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A reforma dos cuidados de saúde primários continua a ser um objetivo da ARS Algarve, o 

processo de reconfiguração dos Centros de Saúde, iniciado com a publicação da legislação que 

enquadra a criação dos Agrupamentos de Centros de Saúde, deu sequência à alteração do 

modelo de prestação de cuidados de saúde primários, iniciado pela constituição das Unidades 

de Saúde Familiar, tornando-se mais acessível, mais centrado nas necessidades dos 

utilizadores e, como tal, mais efectivo e eficiente. 

O Regulamento Interno, enquanto instrumento de gestão, será referencial para a estabilidade 

dos ACeS, permitindo uma gestão rigorosa, equilibrada, responsável e, acima de tudo, 

contribuirá para melhorar o acesso a cuidados de saúde de qualidade.  

Apesar de terem sido elaborados e enviados os regulamentos internos dos três ACES, apenas 

foram aprovados e publicados pelo Conselho Diretivo da ARS Algarve dois regulamentos 

(ACeS: Barlavento e do Sotavento), assim concretização da meta proposta, três (3) 

regulamentos dos ACeS aprovados e publicados não foi atingida.  

O processo de consolidação e estruturação dos ACeS era um dos objectivos centrais da região 

do Algarve. No final do ano foram instaladas 4 novas Unidades de Cuidados na Comunidade 

(UCC), três no ACeS Central a UCC Al-Buhera (Albufeira), UCC Al-Portellus (São Brás de 

Alportel) e a UCC Gentes Loulé (Loulé) e uma no ACES do Barlavento a UCC D'Alagoa 

(Lagoa), superando a meta estabelecida, que era de duas (2). 

Neste caso, o objetivo “consolidar e estruturar os ACeS” foi superado, contribuindo o indicador 

2 que sobejamente superou a meta. 

OP2 (OE 1): Promover o aumento da capacidade de resposta da Rede de Cuidados Continuados 
Integrados  

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 3 - Nº de novas camas de internamento a 
contratualizar 80 36 Não atingiu 

A ECRCCI apresentou, no âmbito do Plano de Implementação da Rede 2011, como objectivo 

operacional a contratualização de camas em cuidados paliativos e de convalescença com o 

Hospital de Faro. Porém, não foi concluído o projeto que o Hospital de Faro tinha 

contratualizado com a ARS Algarve, inviabilizando 44 novas camas no âmbito dos cuidados 

paliativos e de convalescença, consequentemente, o cumprimento do indicador 3. 
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OP3 (OE 1): Promover a contratualização interna com as Unidades Funcionais dos ACES 

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 4 - Percentagem de Unidades Funcionais 
constituídas com objectivos contratualizados (%) 65 65 Atingiu 

O desenvolvimento da contratualização interna dos ACeS era um dos objectivos centrais no 

processo de consolidação da sua estruturação. No final do ano o n.º de unidades funcionais 

constituídas com contratualização interna era de 65%, foi atingida a meta proposta. 

 

OP4 (OE 2): Melhorar a cobertura regional nos rastreios do cancro da mama, cancro do colo do 
útero  e da retinopatia diabética 

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 5 - Variação da taxa de adesão ao rastreio do 
cancro da mama da 2ª para a 3ª volta (%) 2 2 Atingiu 

Ind 6 - Percentagem de concelhos da Região Algarve 
com programa de rastreio do cancro do colo do útero 
implementado, até 31 de Dezembro de 2011 (%) 

31,25 38 Superou 

Ind 7 - Percentagem de unidades prestadoras de 
cuidados de saúde (USF´s e UCSP´s) com do programa 
de rastreio do cancro do colo do útero 
implementado, até 31 de Dezembro de 2011 (%) 

25,71 28 Superou 

Ind 8 - Taxa de adesão ao rastreio da retinopatia 
diabética (%) 70 75 Superou 

No que respeita ao rastreio do cancro da mama, foi possível atingir a meta estabelecida, 

graças à cooperação das várias equipas envolvidas no rastreio. 

No rastreio do cancro do colo do útero a meta foi superada em termos de cobertura territorial, 

foi implementado em toda a região, efectuada formação e criados “elos de Ligação”. 

Relativamente ao indicador 7, tratando-se de um rastreio que exige a disponibilidade e o 

envolvimento de todos os médicos de família das diversas unidades de prestação de cuidados 

(USF e UCSP), a sua implementação foi superada, devendo-se ao empenhamento dos 

recursos humanos envolvidos nas equipas que colaboraram no rastreio. 
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Programa de Rastreio e Tratamento da Retinopatia Diabética do Algarve registou uma taxa de 

adesão de 75% em 2011, superando a meta que era de 70%. 

No âmbito do Programa de Rastreio e Tratamento da Retinopatia Diabética, a ARS Algarve IP 

estabeleceu no ano de 2011, à semelhança do ano anterior, protocolos com o Hospital de Faro 

e o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio.  

Na sequência destes protocolos, foi contratualizado o número de retinopatias (entendidas como 

doentes a rastrear) a realizar por cada um dos hospitais durante 2011. 

 

Objetivos de Eficiência 

OP6 (OE 3): Melhorar o nível de eficiência na prestação de cuidados  

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 10 - Variação % do custo ao SNS de MCDT por 
utilizador, nas unidades prestadoras de cuidados de 
saúde (USF´s e UCSP´s) com processo de 
contratualização. (reduzir) 

2 16 Superou 

Ind 11 - Variação % do custo ao SNS de 
medicamentos por utilizador, nas unidades 
prestadoras de cuidados de saúde (USF´s e UCSP´s) 
com processo de contratualização. (reduzir) 

4 10 Superou 

A utilização racional dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) permite 

uma “melhor saúde” dos utilizadores e uma redução de custos. O Despacho n.º 10430/2011 

(Diário da República, 2.ª Série — N.º 158 — 18 de Agosto de 2011), veio estabelecer um grupo 

de procedimentos que determina um conjunto de sete medidas respeitantes à introdução de 

ajustamentos relativos à prescrição de meios complementares de diagnóstico e terapêutica 

(MCDT). 

Para 2011 propusemo-nos conseguir uma redução de custos de 2% por utilizador, tendo sido 

superada a meta estabelecida com uma redução de 16%. Para o resultado verificado, 

contribuiu a utilização mais racional e eficiente dos recursos disponíveis, sem prejuízo da 

garantia de acesso efetivos aos cidadãos. 
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A redução em 2% de custos ao SNS de medicamentos por utilizador foi uma meta proposta 

pela ARS Algarve, tendo sido largamente superada, com a redução dos encargos do SNS em 

10%. 

Com a implementação de normas clínicas passou a existir uma "maior uniformização", o que 

permitiu, a par da monitorização, reduzir os custos. São exemplo disso, a prescrição obrigatória 

por DCI, a possibilidade de o utente escolher o medicamento genérico mais barato ou a 

eliminação das barreiras administrativas à entrada de novos medicamentos genéricos no 

mercado. 

Algumas medidas que permitiram superar a meta estabelecida, foi a redução dos preços dos 

medicamentos, a promoção do uso racional do medicamento ou o estabelecimento de normas 

de prescrição com base em evidência sobre o custo-efetividade dos medicamentos. 

 

OP7 (OE 3): Aumentar a taxa de visitas domiciliárias médicas 

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 12 - Variação % do nº de visitas domiciliárias 
médicas  

5 129 Superou 

Ind 13 - Percentagem de pessoas com visitação 
domiciliária nas primeiras 24 horas após admissão 
na ECCI domiciliários 

75 98 Superou 

Ind 14 - Percentagem de pessoas com intervenção 
interdisciplinar em visitação domiciliária nas 
primeiras 48horas após admissão na ECCI 
domiciliários 

75 84 Superou 

Com o acréscimo de USF’s e a estruturação dos ACeS tem sido possível melhorar 

progressivamente a prestação de cuidados aos cidadãos em termos de acessibilidade, 

qualidade e conforto. A prestação de cuidados médicos no domicílio insere-se nesta linha de 

acção e é de grande importância, especialmente para os utentes dependentes e de reduzida 

mobilidade. O objectivo traçado para 2011, “aumentar a taxa de visitas domiciliárias médicas”, 

foi claramente superado com o contributo dos três indicadores. 

O indicador 12 foi superado, registando-se um crescimento de visitas domiciliárias de 129%, 

para uma meta de 5%. Este aumento deve-se sobretudo, ao registo desta actividade que 

passou a ser sistemático o que até à data não estava acontecer. 

A Percentagem de pessoas com visitação domiciliária nas primeiras 24 horas após admissão na 

ECCI domiciliários, no ano de 2011 foi de 98%, superando a meta que era de 75%, o que 
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exprime uma boa capacidade de resposta da ECCI após a referenciação das pessoas 

admitidas. 

O indicador 14 foi superado, verificando-se 84% de pessoas com intervenção interdisciplinar 

em visitação domiciliária nas primeiras 48 horas após admissão na ECCI domiciliários, para 

uma meta de 75%.  

OP8 (OE 4): Disponibilizar o processo clínico electrónico em todas as unidades de saúde 

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 15 - Percentagem de prescrição electrónica no 
total de receitas médicas conferidas. 70 86 Superou 

Ind 16 - Percentagem de postos de trabalho médico 
com PCE disponível 95 100 Superou 

A denominada prescrição eletrónica de medicamentos1 está associada à diminuição de erros na 

prescrição (ilegibilidade, falta e/ou imprecisão de dados, interacções medicamentosas 

incorrectas, etc.), à melhoria da qualidade dos serviços prestados e da gestão de recursos, ao 

incentivo à prescrição por DCI e ao uso de Genéricos.  

Torna também mais eficiente o controlo do ciclo de Prescrição-Prestação-Conferência, 

particularmente para medicamentos comparticipados pelo SNS e, através disso, ajuda no 

combate ao desperdício e à fraude. Este processo já se encontra em marcha há algum tempo, 

mas foi objecto de despacho e generalização obrigatória em Julho de 2011, com efeito a dia 1 

Agosto de 2011. 

Na região do Algarve a percentagem de receitas eletrónicas em relação ao total de receitas 

aceites no Centro de Conferência de Facturas (CCF) foi de 86%, superando a meta que era de 

70%.  

De acordo com o relatório publicado pelo Ministério da Saúde, Gabinete do Secretário de 

Estado da Saúde2 a análise da evolução temporal realça as melhorias registadas nos setores 

mais atrasados na prescrição eletrónica como é o caso dos hospitais do SNS e a medicina 

privada. No que se refere ao volume global (número) de receitas prescritas aceites pelo CCF, 

os valores mais elevados verificam-se nos CSP seguindos da medicina privada (MP) e por fim 

                                                
1
 conforme alínea a do Art. 3º da Portaria nº198/2011) constitui a primeira fase do processo de 

desmaterialização de todo o ciclo de prescrição, dispensa e conferência da facturação do medicamento. 
2
 Monitorização da Prescrição de Medicamentos de Ambulatório, Indicadores Nacionais e Locais- (Fevereiro a 

Novembro de 2011); Lisboa, 24 de Janeiro de 2012 
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os hospitais do SNS. O aumento da proporção de receitas eletrónicas é evidente em todos os 

setores. 

O indicador 16 foi superado: estava previsto disponibilizar postos de trabalho médico com PCE 

disponível em 95% dos locais de prestação de cuidados, tendo-se conseguido uma cobertura 

100% de todos os locais que têm acesso à rede informática. 

OP9 (OE 5): Reforçar a participação da ARS nas redes europeias de saúde 

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 17 - Nº de participações em reuniões 
internacionais 

4 6 Superou 

Ind 18 - Nº de participações em projectos de 
cooperação no âmbito de Redes Europeias de Saúde 

2 3 Superou 

No âmbito da cooperação internacional o objectivo era intensificar participação da ARS em 

eventos e parcerias internacionais, tendo vista a qualificação dos nossos profissionais e dos 

serviços, através da troca de experiências e da transferência de conhecimento e da 

internalização de boas práticas em vigor noutros países europeus. Estava programada a 

participação em 4 reuniões internacionais. O objectivo foi superado com 6 participações. 

O número de participações em projectos de cooperação no âmbito de Redes Europeias de 

Saúde foi superado com 3 participações quando a meta era de 2 participações. 

OP10 (OE 2): Alocar recursos financeiros a projectos financiados pela ARS de forma eficiente 

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 19 - % Projectos aprovados nos prazos definidos 100 100 Atingiu 

Ind 20 - % Projectos visitados 75 100 Superou 

A percentagem de projetos aprovados nos prazos definidos foi de 100% atingido a meta 

proposta. 

Em relação à percentagem de projetos visitados o indicador foi superado com 100% quando a 

meta era de 75%. 

OP11 (OE 4): Garantir o funcionamento regular da Comissão de Ética para a Saúde   

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 21 - Nº de reuniões da CES da ARS Algarve 8 11 Superou 
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Este objetivo foi superado com 11 reuniões da Comissão de Ética para a Saúde, quando a 

meta proposta era de 8 reuniões. Apesar da situação de férias e de ausência por doença de 

dois profissionais, foi possível manter o ciclo de reuniões mensais, e dar continuidade de 

resposta atempada aos vários pedidos, agradecendo o esforço e empenhamento de todos os 

elementos da Comissão que permitiu superar a escassez de recursos humanos disponíveis. 

OP12 (OE 5): Assegurar a resposta adequada a solicitações externas no âmbito da cooperação 
internacional, em articulação com os serviços centrais do Ministério da Saúde 

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 22 - % respostas atempadas a pedidos de 
colaboração 

80 100 Superou 

Este objetivo foi superado com 100% de respostas atempadas a pedidos de colaboração em 

articulação com os serviços centrais do Ministério da Saúde, quando a meta proposta era de 

80% de respostas atempadas. 

 

Objetivos de Qualidade 

OP13 (OE 4): Elaborar orientações terapêuticas para divulgação junto dos médicos de família 

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 23 - Nº de problemas clínicos com orientações 
terapêuticas estabelecidas  

2 2 Atingiu 

Ind 24 - Nº de acções de formação sobre 
prescrição de grupos fármaco-terapêuticos, com 
impacto no volume de prescrições nos CSP  

2 1 Não atingiu 

O estabelecimento de orientações terapêuticas para generalização pelas diversas unidades de 

prestação de cuidados, através da análise das práticas individuais e da discussão inter-pares, é 

um instrumento essencial para a melhoria da prática clínica e para a redução de custos.  

Foi atingida a meta de elaboração de orientações terapêuticas estabelecidas para dois (2) 

problemas clínicos para divulgar junto dos médicos de família. 

No entanto não se atingiu a meta de realizar duas (2) acções de formação na área dos grupos 

fármaco-terapêuticos, tendo apenas realizado 1 acção de formação, apesar da ARS Algarve ter-

se candidatado a seis acções de formação financiadas pelo POPH, tendo sido aprovada apenas 

uma (1). Atualmente o contexto económico-financeiro exige uma gestão especialmente rigorosa 
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dos recursos disponíveis, sairia muito dispendioso para a ARS suportar os custos da outra ação 

de formação. 

OP14 (OE 3): Promover a formação profissional dos trabalhadores da ARS Algarve 

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 25 - % de colaboradores da Ars Algarve que 
obtiveram formação na respectiva área profissional 
em 2011 

30 39 Superou 

Em 2011 o objetivo de promover a formação profissional dos trabalhadores da ARS Algarve foi 

superado com 39% de colaboradores da ARS Algarve que obtiveram formação na respetiva 

área profissional, quando a meta estabelecida era de 30%. 

OP15 (OE 2): Caracterizar o estado de saúde da população do Algarve e seus determinantes 

INDICADORES META 2011 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Ind 26 - "Perfil de Saúde" da população do Algarve, 
elaborado até 31 de Dezembro de 2011 (nº meses) 

12 6 Superou 

O “perfil de Saúde da Região do Algarve” apresenta uma visão geral da situação da Saúde e 

dos seus determinantes na Região do Algarve, os principais problemas e desafios.  

É um documento dinâmico, em permanente construção e atualização, que procura auxiliar os 

decisores, baseados na evidência possam programar ações, alocar recursos, promover projetos 

que irão responder a necessidades reais em saúde, promovendo a melhoria da saúde dos 

cidadãos do Algarve. 

Este objetivo foi manifestamente superado, uma vez que a sua edição foi em Junho de 2011, 

quando a meta era Dezembro 2011. Este resultado só foi possível graças ao empenhamento 

daqueles que colaboraram na realização desse documento e também pelo espírito de sacrifício 

que permitiu ultrapassar a escassez de recursos humanos disponíveis. 

 

4. Análise das Causas de Incumprimento ou de Resultados Insuficientes 

Em termos dos objectivos fixados no QUAR 2011 verificaram-se alguns desvios negativos 

conforme ilustrado na tabela 8. Verificou-se, também, algum incumprimento e a obtenção de 

resultados insuficientes em três indicadores dos objectivos operacionais propostos para 2011, 
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facto que, todavia, não se revelou crítico para o cumprimento e até superação dos objectivos 

estabelecidos no QUAR. 

A figura seguinte evidencia as causas específicas para a não concretização de cada uma das 

actividades. 

Figura 2: Principais causas de incumprimento de acções programadas 

 

 

5. Afetação Real e Prevista dos Recursos Humanos e Financeiros 

 

5.1 Recursos Humanos 

 

Para a prossecução das suas atividades a ARS Algarve contou em 2011 com 1.545 

trabalhadores, no entanto, em resultado do fluxo de entradas e saídas, no final do ano, apenas 

estavam em efectividade de funções 1.500 trabalhadores, representando uma variação de 

menos 45 profissionais. Esta diminuição deveu-se sobretudo à saída de trabalhadores da 

carreira de enfermagem, assistente técnico e assistente operacional por aposentação, cessação 

Exógena 

Ind. 3 - Nº de novas camas de internamento a 
contratualizar                          

Descrição: o Hospital de Faro não  concluío o projeto 
que tinha contratualizado com a ARS Algarve, 
inviabilizando as novas camas no âmbito dos 
cuidados paliativos e de convalescença. 

Ind 24 - Nº de acções de formação sobre prescrição 
de grupos fármaco-terapêuticos, com impacto no 

volume de prescrições nos CSP  

Descrição: ARS Algarve  candidatou-se a seis 
acções de formação financiadas pelo POPH, tendo 
sido apenas aprovada uma (1). Atualmente o 
contexto económico-financeiro exige uma gestão 
especialmente rigorosa dos recursos disponíveis, 
sairia muito dispendioso para a ARS suportar os 
custos da outra ação de formação. 

 

Endógena 

Ind.1 - Nº de regulamentos dos Aces aprovados e 
publicados 

Descrição: Apesar de terem sido elaborados e 
enviados os regulamentos internos dos três ACES, 
apenas foram aprovados e publicados pelo 
Conselho Diretivo da ARS Algarve os regulamentos 
do ACES Barlavento e ACES do Sotavento. 
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de contrato e de mobilidade, deixando de ser considerado no cômputo dos recursos humanos a 

exercer funções a 31/12/2011 na ARS Algarve. 

Tabela 9: Recursos Humanos Planeados e Realizados - 2011 

Recursos Humanos

DESIGNAÇÃO N.º PONTUAÇÃO N.º PONTUAÇÃO
DESVIO 

Pontos

DESVIO 

%

Dirigentes - Direcção Superior 6 120 6 120 0 0%

Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de 

equipa
13 208 9 144 -64 -31%

Médicos 282 3.384 304 3.648 264 8%

Enfermeiros 454 5.448 426 5.112 -336 -6%

Técnico Superior - (inclui especialistas de 

informática)
104 1.248 104 1.248 0 0%

Tecnicos de Diagnóstico e Terapeutica 109 1.308 111 1.332 24 2%

Coordenador Técnico - (inclui chefes de 

secção)
16 144 14 126 -18 -13%

Assistente Técnico  - (inclui técnicos de 

informática)
347 2.776 314 2.512 -264 -10%

Encarregado operacional 1 6 1 6 0 0%

Assitente operacional 285 1.425 256 1.280 -145 -10%

Total 1.617 16.067 1.545 15.528 -539 -4%

PLANEADOS REALIZADOS

 

Fonte: QUAR 2011, UGRH da ARS Algarve 

No final de 2011 existiam, nos serviços de âmbito Regional e nos ACeS, 1.500 profissionais 

com contratos de trabalho em funções públicas, dos quais 1.313 contratados por tempo 

indeterminado e 187 com contratos a termo e outras situações de mobilidade e 37 médicos em 

contrato a termo resolutivo. Considerando que no mapa de pessoal aprovado prevêem 1.617 

trabalhadores, dos quais 1.544 nos ACeS, podemos constatar que, no final do exercício, o 

deficit de recursos humanos era de 117 profissionais.  

Para executar o plano de actividades previu-se que seria necessário reforçar significativamente 

os recursos humanos, especialmente nos grupos de pessoal médico, enfermagem, assistentes 

técnicos e assistentes operacionais, para garantir o normal funcionamento das unidades de 

prestação de cuidados (Unidades de cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) e Serviços de 

Urgência Básica (SUB)). Com aquele reforço pretendia-se aumentar a capacidade de resposta 

à crescente procura de cuidados, tendo em vista melhorar a acessibilidade e a qualidade dos 

cuidados prestado e reduzir os encargos com trabalho extraordinário. 

Contudo, tal reforço só foi possível na contratação de pessoal médico estrangeiro, registando-

se um desvio positivo de 22 médicos, no entanto é um aumento ilusório, dado que o número 

destes profissionais continua a ser escasso, verificando-se na região 45% de utentes inscritos 

sem médico de família atribuído. 
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No que respeita á carreira de enfermagem registou-se um desvio negativo de 28 enfermeiros, o 

que traduz um decréscimo de 6% em relação ao planeado, o que de alguma forma dificulta a 

capacidade de resposta à crescente procura de cuidados. 

Assim, no final do exercício, verifica-se efectivamente uma redução de 117 profissionais, 

relativamente ao planeado. Assim, os recursos humanos disponíveis no final do exercício 

correspondem a 93% da capacidade planeada. 

Gráfico 4: Recursos Humanos Planeado e Realizado 

 

QUAR 2011, UGRH da ARS Algarve 

 

Nas áreas de suporte o deficit de pessoal nos grupos de Assistente Técnico e Assistente 

Operacional, que se faz sentir especialmente nos Agrupamentos de Centros de Saúde, é 

particularmente preocupante e tem tendência a agravar-se, dado que existe um movimento 

contínuo de saídas de pessoal, por aposentação, e as admissões continuam congeladas. É 

urgente colmatar esta carência, sob pena de pôr em risco a prestação de cuidados. 
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5.2 Recursos Financeiros 

Analisando a tabela a seguir apresentada, com os valores globais orçamentados no início do 

exercício e os executados, constata-se que se verificaram importantes desvios na execução. 

Com efeito, o orçamento financeiro inicial para 2011 previa uma dotação de 160,5 Milhões de 

euros, sendo 153,4 M€ para funcionamento, 6,1 M€ para outros valores e 1,0 M€ PIDDAC. Em 

termos de execução a Despesa suportada e paga atingiu 174,8 M€, mais 9% que o orçamento 

inicial, verificando-se também um desvio de 9% no orçamento de funcionamento, enquanto o 

PIDDAC foi executado apenas em cerca de 23% da dotação inicial atribuída. 

Tabela 10: Orçamento 2011 

PLANEADOS EXECUTADOS DESVIO DESVIO %

Orçamento de funcionamento 153.351.551 167.347.362 13.995.811 9%

Despesas c/Pessoal 48.534.749 46.012.781 -2.521.968 -5%

Aquisições de Bens e Serviços 104.786.302 121.304.681 16.518.379 16%

Outras despesas correntes 30.500 29.900 -600 -2%

PIDDAC 1.011.066 232.314 -778.752 -77%

Outros valores 6.137.150 7.269.613 1.132.463 18%

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 160.499.767 174.849.289 14.349.522 9%

Recursos Financeiros  

 

Fonte: QUAR 2011, UGF da ARS Algarve 

 

Gráfico 5: Desvio na execução do Orçamento 

 

Fonte: QUAR 2011, UGF da ARS Algarve 
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Contudo, é necessário salientar que o orçamento inicial de Funcionamento da ARS regista 

sempre desvios significativos relativamente ao orçamento final, por não incluir o financiamento 

de programas e linhas de actividade que só são orçamentadas no decorrer do exercício, na 

sequência dos despachos autorizadores e aquando do recebimento das verbas para custear 

essas actividades.  

6. Informação Sintética sobre Iniciativas de Publicidade Institucional 

 

Nos termos do artigo nº10 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010 de 25 de Junho, 

e da Portaria nº 1297/2010, de 21 de Dezembro, apresenta-se em seguida o quadro com a 

informação sintética sobre as iniciativas e acções de publicidade institucional desenvolvidas em 

2011. 

Durante o ano de 2011, a ARS Algarve IP registou um gasto total de 15 404,04 euros em 

despesas relacionadas com acções informativas e de publicidade institucional, 

designadamente, na inserção de campanhas de prevenção e promoção da Saúde 

desenvolvidas ao longo do ano nos diversos órgãos de comunicação social regional, quer 

através de anúncios na imprensa escrita, spots na rádio e banners na imprensa online. Mais se 

informa que os valores aqui apresentados apenas dizem respeito às despesas com publicidade 

institucional, de acordo com o estipulado no nº2 da Resolução do Conselho Ministros nº 

47/2010, não estando aqui incluídas outras despesas, relacionados com a produção, concepção 

gráfica e elaboração de materiais ou outros meios promocionais, tais como cartazes, folhetos, 

flyers, posters, vídeos promocionais, roll ups, assim como a publicação de anúncios de 

concursos públicos e/ou oferta de emprego; o pagamento à Imprensa Nacional da Casa da 

Moeda das publicações em Diário da República, assim como outros materiais e processos 

efectuados pelos diversos serviços da instituição. 

De referir que os gastos em publicidade institucional foram realizados no âmbito da divulgação 

ao longo do ano de quatro acções informativas e de sensibilização, nomeadamente, o 

Programa de Rastreio do Cancro da Mama no Algarve, com vista a sensibilizar e apelar à 

participação das mulheres com idades entre os 50 e os 69 anos para a realização da 

mamografia com a difusão da informação, em anúncios na imprensa regional escrita e online, 

sobre as datas e locais onde foi sendo realizado o Rastreio nos vários concelhos da Região ao 

longo do ano. 
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Tabela 11: Valor global gasto no conjunto das acções informativas e de publicidade 

institucional distribuído pela rádio e imprensa realizadas pela ARS Algarve, IP no ano de 

2011 – discriminados por trimestre 

Total Global 1ºTrimestre 2ºTrimestre 
 

3ºTrimestre  4ºTrimestre   Anual 

 
 

Montantes 

Rádio Local 639,60 €  
 

 
 

 
 

 

Imprensa Regional 3 509,84€ 1 020,90€ 1 291,50€  
 
 

Imprensa Regional  Electrónica 
 

2 235,55 € 2 235,55€ 2 235,55€ 2 235,55€ 

Total  6 384,99 € 3 256,45€ 3 527,05 € 2 235,55€ 15 404,04€ 

 
Fonte: GCRPC da ARS Algarve 

Em Abril e Maio, no âmbito das comemorações do mês do Coração, houve uma aposta na 

divulgação da Campanha «A vida nas suas mãos - sinais de alarme», com instituto de dar a 

conhecer quais os sinais de alarme do AVC e divulgar quais os passos a seguir em caso de 

AVC. 

Durante o 3º trimestre no âmbito do Plano Regional de Contingência contra Ondas de Calor 

foram difundidos nos órgãos regionais online, Região Sul e Observatório do Algarve, através de 

banners institucionais, conselhos dirigidos à população sobre os cuidados a ter com o calor. No 

mês de Julho, foi ainda inserido numa edição do jornal O Algarve, um anúncio da Campanha 

«Algarve um Região Saudável e Segura», visando, no âmbito do Plano de Verão da ARS 

Algarve IP, divulgar as excelentes condições ambientais, que o Algarve proporciona ao 

desenvolvimento de comportamentos saudáveis para residentes e visitantes, permitindo a 

alimentação saudável e a actividade física, aliada à oferta dos serviços de saúde da Região. 
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Tabela 12: Distribuição por trimestre de Acções Informativas e de Publicidade Institucional 
pelos diversos órgãos de comunicação social (Rádio e Imprensa) no ano de 2011 

1º Trimestre - Acções informativas e de publicidade institucional 

Divulgação do Programa de Rastreio do Cancro da Mama no Algarve 
 
  
  
  

Órgão Comunicação Social Acção Informativa  Período Montante 

Rádio Local  

Rádio Algarve Stars Difusão de spots de 15 segs de divulgação do 
Rastreio do Cancro da Mama no Algarve 
   

Janeiro a Fevereiro 639,60€ 
   

Imprensa Regional  

A Carteia  Inserção de 2 anúncios de divulgação do Rastreio do 
Cancro da Mama no Algarve 

Janeiro e Fevereiro  
  480,94€ 

 
Região Sul 

 
Inserção de 2 anúncios de divulgação do Rastreio do 
Cancro da Mama no Algarve 

Janeiro e Fevereiro  
  836,40€ 

Voz de Loulé  Inserção de 2 anúncios de divulgação do Rastreio do 
Cancro da Mama no Algarve 

Janeiro e Fevereiro 
   

738,00€ 
   

A Avezinha Inserção de 2 anúncios de divulgação do Rastreio do 
Cancro da Mama no Algarve 

Janeiro e Fevereiro 
   

 
  944,05€ 

Jornal do Algarve Inserção de um anúncio na revista mensal Magazine 
JA para divulgação do Rastreio do Cancro da Mama 
no Algarve 

Março  
  510,45€ 

Imprensa Regional Electrónica 

Observatório do Algarve 
 
 

Divulgação de banners com campanhas de 
informação e sensibilização (divulgação do Rastreio 
do Cancro da Mama no Algarve) 

Janeiro a Março 704,20€ 

Região Sul Online Divulgação de banners com campanhas de 
informação e sensibilização (divulgação do Rastreio 
do Cancro da Mama no Algarve) 

Janeiro a Março 1531,35€ 

Total 6 384,99€ 

 

2º Trimestre - Acções informativas e de publicidade institucional 

Divulgação do Programa de Rastreio do Cancro da Mama no Algarve; Campanha de sensibilização para 
os sinais de alarme do AVC - A vida nas suas mãos - sinais de alarme 
 
  
  
  

Órgão Comunicação Social Acção Informativa 
 
 

Período Montante 

Imprensa Regional 

Jornal do Algarve Inserção de dois anúncios em duas edições na 
revista mensal -Magazine JA Campanha de 
sensibilização para os sinais de alarme do AVC - 
A vida nas suas mãos - sinais de alarme 

Abril e Maio 1 020,90€ 

Imprensa Regional Electrónica 
 Observatório do Algarve 
 
 

Divulgação de banners com campanhas de 
informação e sensibilização (divulgação do 
Rastreio do Cancro da Mama no Algarve) 

Abril a Junho 704,20€ 

Região Sul Online Divulgação de banners com campanhas de 
informação e sensibilização (divulgação do 
Rastreio do Cancro da Mama no Algarve) 

Abril a Junho 1 531,35€ 

Total 3 256,45€ 
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3º Trimestre - Acções informativas e de publicidade institucional 

Divulgação do Plano de Contingência contra Ondas de Calor - «Cuidados a ter com o calor»; Programa de 
Rastreio do Cancro da Mama no Algarve; Campanha «Algarve uma Região Saudável e Segura» 
  
  
  

Órgão Comunicação Social  Acção Informativa 
 
 

Período Montante 

Imprensa Regional 

O Algarve Inserção de um anúncio da Campanha «Algarve uma 
Região Saudável e Segura» - informação sobre o Plano 
de Verão 2011 

Julho 1291,50€ 

Imprensa Regional Electrónica 
 Observatório do Algarve 
 
 

Divulgação de banners com campanhas de informação 
e sensibilização (divulgação do Plano de Contingência 
contra Ondas de Calor - «Cuidados a ter com o calor» e 
divulgação do Rastreio do Cancro da Mama no Algarve) 

Julho a 
Setembro 

704,20€ 

Região Sul Online Divulgação de banners com campanhas de informação 
e sensibilização (divulgação do Plano de Contingência 
contra Ondas de Calor - «Cuidados a ter com o calor» e 
divulgação do Rastreio do Cancro da Mama no Algarve) 

Julho a 
Setembro 

1 531,35€ 

Total 3 527,05€ 

4º Trimestre - Acções informativas e de publicidade institucional 

Divulgação do Programa de Rastreio do Cancro da Mama no Algarve 
 
  
  
  

Órgão Comunicação Social Acção Informativa 
 
 

Período Montante 

Imprensa Regional Electrónica 
 Observatório do Algarve 
 
 

Divulgação de banners com campanhas de 
informação e sensibilização (divulgação do Rastreio 
do Cancro da Mama no Algarve) 

Outubro a 
Dezembro 

704,20€ 

Região Sul Online Divulgação de banners com campanhas de 
informação e sensibilização (divulgação do Rastreio 
do Cancro da Mama no Algarve) 

Outubro a 
Dezembro 

1531,35€ 

Total 2 235,55€ 

 
Fonte: GCRPC da ARS Algarve 

 

7. Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

7.1 Ambiente de Controlo 

 

A ARS Algarve IP dispõe de mecanismos internos de coordenação e de monitorização que lhe 

permitem assegurar o desenvolvimento das suas actividades de acordo com os princípios da 

ética e em conformidade com os princípios da legalidade e regularidade administrativa. 
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O Conselho Directivo, composto por um Presidente e dois Vogais, reúne semanalmente, para 

coordenação das actividades e deliberar sobre as matérias mais relevantes, mesmo que não 

sejam da estrita competência do Conselho. 

Cada um dos membros de Conselho Directivo tem a responsabilidade de coordenação e 

supervisão de uma ou mais áreas de intervenção estratégica. 

Os dirigentes intermédios das diversas áreas de actividade reúnem de forma regular e 

frequente com o membro do Conselho responsável por essa área e submetem à sua 

apreciação e decisão as matérias que impliquem a assumpção de compromissos externos, 

designadamente financeiros. 

No âmbito do controlo externo foram realizadas auditorias pela IGAS e Tribunal de Contas à 

execução do Contrato de Gestão do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, em 

regime de parceria público privada. Foram ainda realizadas outras auditorias pela Inspecção 

Geral das Actividades em Saúde e acções de acompanhamento da implementação de acções e 

medidas definidas na sequência de outras auditorias realizadas em anos anteriores. 

A ARS Algarve IP dispõe de um Fiscal Único com as competências definidas no âmbito da Lei 

n.º 3/2004, de 15.01, entre as quais efectuar o controlo da legalidade, regularidade e da boa 

gestão financeira e patrimonial, emitindo pareceres sobre os orçamentos e a prestação de 

contas. 

7.2 Fiabilidade dos Sistemas de Informação 

A participação dos colaboradores da ARS no processo de planeamento e de auto-avalição é 

assegurada através da definição dos objectivos e elaboração dos planos de actividades, bem 

como na análise do respectivo grau de concretização, ao nível das diversas unidades 

orgânicas. 

A definição dos objectivos em cascata, tendo como referencial os eixos estratégicos e o QUAR 

da ARS Algarve, IP, garante o alinhamento estratégico das diversas unidades orgânicas que 

integram a ARS Algarve. 

A avaliação dos dirigentes intermédios é efectuada com base no grau de realização dos 

objectivos estabelecidos para a respectiva Unidade orgânica, garantindo-se, assim, a 

prossecução dos objectivos do organismo. 

Por outro lado, os objectivos dos colabores estão alinhados e convergem para a concretização 

dos objectivos da Unidade onde se integram. 
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Deste modo, assegura-se de algum modo, os alinhamentos estratégicos e o envolvimento de 

todas as unidades orgânicas e colaboradores no processo de planeamento, tendo em 

consideração os três níveis em que se estrutura o SIADAP. 

Contudo, deve-se salientar, que este processo de planeamento e de gestão participativa por 

objectivos, não está ainda no mesmo nível de maturidade em toda a estrutura e carece de 

aperfeiçoamento e melhoria de processos, de forma a conseguir atingir uma participação plena 

de todos os colaboradores na fase de planeamento e monitorização dos resultados, quer 

globais, quer os que os envolvem directamente. 

Para este aperfeiçoamento, para além de uma maior dinâmica interna, torna-se necessária a 

introdução de um sistema de informação que facilite a recolha e tratamento dos dados relativos 

ao processo de avaliação. 

 

7.3 Participação dos Colaboradores no Processo de Autoavaliação  

 

A participação dos colaboradores da ARS no processo de planeamento e de auto-avalição é 

assegurada através da definição dos objectivos e elaboração dos planos de actividades, bem 

como na análise do respectivo grau de concretização, ao nível das diversas unidades 

orgânicas. 

A definição dos objectivos em cascata, tendo como referencial os eixos estratégicos e o QUAR 

da ARS Algarve, IP, garante o alinhamento estratégico das diversas unidades orgânicas que 

integram a ARS Algarve. 

A avaliação dos dirigentes intermédios é efectuada com base no grau de realização dos 

objectivos estabelecidos para a respectiva Unidade orgânica, garantindo-se, assim, a 

prossecução dos objectivos do organismo. 

Por outro lado, os objectivos dos colabores estão alinhados e convergem para a concretização 

dos objectivos da Unidade onde se integram. 

Deste modo, assegura-se de algum modo, os alinhamentos estratégicos e o envolvimento de 

todas as unidades orgânicas e colaboradores no processo de planeamento, tendo em 

consideração os três níveis em que se estrutura o SIADAP. 

Contudo, deve-se salientar, que este processo de planeamento e de gestão participativa por 

objectivos, não está ainda no mesmo nível de maturidade em toda a estrutura e carece de 
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aperfeiçoamento e melhoria de processos, de forma a conseguir atingir uma participação plena 

de todos os colaboradores na fase de planeamento e monitorização dos resultados, quer 

globais, quer os que os envolvem directamente. 

Para este aperfeiçoamento, para além de uma maior dinâmica interna, torna-se necessária a 

introdução de um sistema de informação que facilite a recolha e tratamento dos dados relativos 

ao processo de avaliação. 

 

8. Desenvolvimento de Medidas para um Reforço Positivo do 

Desempenho 

 

A reforma dos cuidados primários de saúde, em curso, tem como objectivo, ao nível da 

reorganização dos serviços, a constituição de pequenas unidades prestadoras de cuidados de 

saúde, com elevado nível de diferenciação dos seus profissionais e dotadas de autonomia 

técnica e funcional. Estas unidades que deverão ter como centro da sua actividade o cidadão e 

a família, adoptarão um sistema de gestão flexível e desburocratizado que permita a criação de 

um ambiente amigável para o utente e que favoreça a cooperação inter-pares e com outros 

profissionais e ou unidades prestadoras de cuidados ou de suporte. A relação com outras 

unidades e níveis de prestação de cuidados deverá ser efectuada através de protocolos de 

referenciação adequados. 

Esta profunda alteração do sistema organizacional preconizado pela reforma, que consiste na 

substituição de um modelo estratificado e hierarquizado por uma rede de Unidades Funcionais , 

com elevado grau de autonomia e fracas relações hierárquicas entre os diversos níveis da 

estrutura, pressupõe uma clara definição de objectivos e a instituição de mecanismos de 

contratualização interna e de  monitorização adequados. 

O sucesso do modelo estará fortemente condicionado pela capacidade de desenvolver e 

implementar sistemas de informação que permitam a recolha tratamento e disponibilização da 

informação de suporte ao processo de planeamento participado e à sua monitorização. 

Assim, no quadro actual de fortes restrições ao nível financeiro e de recursos humanos a 

melhoria do desempenho na prossecução dos objectivos estratégicos definidos para o período 

2010-2013, passará, necessariamente, por fortes intervenções em quatro grandes domínios: 

• Contratualização Interna 
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• Comunicação Interna e com a comunidade 

• Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação 

• Gestão Clínica 

• Serviços de suporte 

Contratualização Interna 

A implementação, de uma forma amplamente participada, dos contratos-programa com os 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e a contratualização, no seio dos ACES, com as 

diversas Unidades Funcionais, como forma de instituir um sistema participado de gestão por 

objectivos, é decisivo para o sucesso da reforma e para a melhoria do desempenho da 

organização. A carência de recursos humanos, desde a área de prestação de cuidados às 

áreas de suporte constitui um forte constrangimento ao desenvolvimento e consolidação de um 

processo que pressupõe uma participação activa de todos os profissionais e uma mudança de 

cultura organizacional que será, inevitavelmente, lenta e progressiva, O reforço dos recursos 

humanos, nas áreas de apoio à gestão, é uma condição necessária ao desenvolvimento deste 

processo. 

Comunicação Interna e Externa 

Num modelo de gestão participativa, com forte autonomia das Unidades Operativas, é essencial 

que exista uma forte comunicação bidireccional entre os diversos níveis e unidades da 

estrutura, de forma a assegurar o alinhamento estratégico de todas as unidades com os 

objectivos da organização e o fornecimento de inputs para a monitorização da sua própria 

actividade.  

A criação de mecanismos internos que permitam a participação de todos os profissionais nas 

negociações de contratualização interna e no acompanhamento e monitorização da execução 

dos contratos negociados é uma acção prioritária. 

A integração do cidadão como sujeito activo do sistema é uma condição necessária para a 

mudança de cultura organizacional. A passagem de um sistema centrado no processo para 

uma abordagem de resultados em saúde, implica que o destinatário dos serviços prestados seja 

parte integrante do sistema, onde a sua intervenção assume um papel importante seja na 

avaliação dos resultados, seja na transformação do próprio sistema em resultado de uma 

interacção informada com a estrutura e os profissionais. 
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Assim, o reforço das acções de comunicação e informação direccionadas tanto para todos os 

profissionais, como para os cidadãos, que se traduzam numa maior abertura do sistema e que 

permitam interagir de forma mais informada e ter um papel activo na avaliação de desempenho 

da organização, é um objectivo a prosseguir de forma continuada. 

Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação 

Esta é uma área instrumental, mas fundamental, para o sucesso das acções acima enunciadas. 

A melhoria dos sistemas informáticos de apoio à gestão e ao tratamento da informação clínica e 

administrativa, tendo em vista a disponibilização da informação adequada nos diversos níveis 

de gestão da estrutura é determinante para o desenvolvimento do processo de contratualização 

e da melhoria da eficiência dos serviços. 

As TIC assumem, ainda, um papel essencial na melhoria do acesso e da inter-acção do cidadão 

com a organização. 

A melhoria das aplicações de apoio à gestão e a formação dos profissionais na sua utilização 

são acções que já estão em curso e que serão objecto de reforço a curto prazo, estando 

prevista a a disponibilização de software aplicacional para a gestão do transporte de doentes e 

dos rastreios oncológicos. 

Desenvolver acções de sensibilização junto dos profissionais e dos utentes para uma maior 

utilização do e-Agenda é uma das prioridades. 

Gestão Clínica 

A introdução da governação clínica, com a criação do Conselho Clínico dos ACES, constitui 

uma das marcas distintivas do modelo de gestão que está subjacente à reforma. Neste domínio, 

pretende-se, também, uma gestão participativa que envolva todos os profissionais e permita 

consensualizar e difundir as melhores práticas clínicas. 

Promover a inter-acção deste órgão com todas as Unidades Funcionais é uma prioridade da 

gestão. Só assim se pode garantir a elaboração participada de protocolos técnicos e a difusão 

das melhores práticas, instrumentos essenciais para a melhoria da qualidade e da 

sustentabilidade financeira do sistema.  

O Departamento de Estudos e Planeamento, através do gabinete do Medicamento, já iniciou o 

processo de elaboração de protocolos clínicos na área da prescrição e irá dar continuidade a 

este processo, alargando-o, ainda, aos meios complementares de diagnóstico.  
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A Administração Regional de Saúde do Algarve IP tem como meta a integração dos processos 

clínicos eletrónicos entre os três Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e os hospitais 

públicos da Região (Hospital de Faro EPE e Centro Hospitalar do Barlavento algarvio EPE) que 

vai permitir aos médicos visualizarem o historial clínico do utente em qualquer ponto da rede 

das unidades de saúde no Algarve, padronizar a informação e maximizar a eficiência, no que 

diz respeito à consulta do processo clínico entre as unidades de cuidados de saúde primários e 

hospitalares.  

Pretende-se com este novo processo, realizado através do Sistema de Apoio ao Médico (SAM), 

dotar os médicos de família e especialistas hospitalares com uma ferramenta útil e eficaz que 

promova o registo de dados de saúde de forma objectiva, sistemática, codificada e 

uniformizada, e partilhar os ficheiros clínicos dos doentes.   

Garante-se assim uma articulação entre os cuidados de saúde primários e hospitalares, 

agilizando os processos e optimizando as sinergias provenientes da articulação clínica. Este 

processo visa melhorar a capacidade de reposta aos doentes tanto a nível de atendimento 

como de tratamento. A interligação entre os serviços de saúde visa aproximar os profissionais 

nos vários níveis do Serviço Nacional de Saúde e melhorar os cuidados de saúde dos utentes, 

evitando a duplicação de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), de 

custos administrativos e de transporte.  

De referir que a implementação deste sistema do processo clínico electrónico entre os cuidados 

de saúde primários e os hospitalares no Algarve, encontra-se integrado no âmbito do projecto 

nacional de criação da Plataforma de Dados de Saúde, em desenvolvimento pelo Ministério da 

Saúde.  

Serviços de Suporte 

O ritmo de desenvolvimento e de consolidação da reforma organizacional do Centros de Saúde 

depende da existência de serviços de suporte nos domínio da gestão administrativa e financeira 

e da logística, sob pena de se criar sérias disfuncionalidades na organização, seja pela falta de 

informação vital para a gestão seja pela multiplicação de estrutura burocráticas nos ACES, para 

suprir a falta de capacidade de resposta dos serviços partilhados de suporte. 

O desejável, neste domínio, seria que o Ministério da Saúde acelerasse o processo de 

constituição de serviços partilhados de âmbito nacional. Contudo, a experiência recente, já com 

três anos de actividade, não nos permite ser muito optimista quanto a este objectivo. 
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Assim, a ARS deverá promover o reforço dos quadros de apoio á gestão do ACES, através do 

recrutamento por mobilidade interna entre serviços, e disponibilizar software aplicacional que 

permita a partilha de informação entre a sede e os ACES. 

 

9. Comparação com o Desempenho de Serviços idênticos, no Plano 

Nacional e internacional 

 

A ARS Algarve, IP, não dispõe de elementos sobre o desempenho dos seus organismos 

congéneres para poder levar a cabo essa comparação. 

Por esta razão, a apreciação não foi exequível por ausência de informação associada a 

indicadores de resultado e de impacte ao nível dos programas e projectos desenvolvidos por 

instituições similares, padrões nacionais e internacionais. 
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IV. BALANÇO SOCIAL: Análise Sintética da Informação 

1. Estrutura Profissional 

 

Em 31 de Dezembro de 2011 existiam 1.500 trabalhadores na ARS Algarve, IP, sendo o grupo 

profissional predominante do total dos efectivos, os Enfermeiros com 27%, os Assistentes 

Técnicos com 21% e os Médicos com 20%. 

Relativamente ao último triénio verificou-se um decréscimo de 45 efectivos de 2009 para 2011, 

com particular destaque para a carreira Dirigente Intermédio -72,7%,os Assistentes 

Operacionais (auxiliar de acção médica e outro) -11,6%, Assistente Técnico -8,1% e os 

Técnicos Superiores de Saúde -2,9%. 

Tabela 13: Total de Efectivos por Grupo Profissional, 2009 a 2011 

Carreiras/Grupos 

Profissionais

Soma de Total 

Efectivos 2009 

na Região

Soma de Total 

Efectivos 2010 na 

Região

Soma de Total 

Efectivos 2011 na 

Região

Variação 

(2009-2011)

Dirigente Superior 6 6 7 16,7%

Dirigente Intermédio 11 9 3 -72,7%

Médico* 291 281 294 1,0%

Enfermeiro 395 402 412 4,3%

Informático 7 8 7 0,0%

Téc. Superior de Saúde 22 23 26 18,2%

Técnico Superior 70 70 68 -2,9%

Téc. Diagnóstico e 

Terapêutica 107 108 109 1,9%

Assistente Técnico 347 324 319 -8,1%

Assistente Operacional 

(Auxiliar de Acção Médica) 139 132 122 -12,2%

Assistente Operacional 

(Operário) 2 2 2 0,0%
Assistente Operacional 

(Outro) 146 132 130 -11,0%

Outro Pessoal b) 2 2 1 -50,0%

Total 1545 1493 1500 -2,9%
* Inclui médicos de Saúde Pública e médicos em Formação

 Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP 

 

Os efectivos que ARS Algarve, IP dispunha em 2011, pertenciam maioritariamente, ao sexo 

feminino com 79%, verificando-se 21% no sexo masculino. 
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Gráfico 6: % de Efectivos por Género 

 

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP 

A Região do Algarve, apresenta uma carência de recursos humanos histórica, agravada nos 

últimos anos pelo crescimento da população residente e presente. A política de redução de 

efectivos na Administração Pública, favorecendo as saídas de trabalhadores através da 

aposentação (normal e antecipada) e da mobilidade especial, conjugada com o congelamento 

das admissões, provocou uma acentuada diminuição do pessoal vinculado à administração 

pública e acentuou a escassez de pessoal permanente nos Centros de Saúde. No caso do 

Algarve esta circunstância tem particular acuidade uma vez que para além da carência histórica 

de recursos humanos especializados (médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e 

terapêutica), o crescimento da população inscrita a expansão de novos serviços, “como os 

Serviços de Urgência Básica (as 3 Unidades a funcionar 24 horas/dia, implicam um quadro de 

132 profissionais, 44 cada unidade) e as Equipas de Cuidados Continuados Integrados 

domiciliárias (absorvem 110 profissionais) ” exigiria um crescimento dos efectivos. 

Gráfico 7: Evolução dos Recursos Humanos nos ACES da ARS Algarve, IP – 2009/2011 

Grupo Profissional 2009 2010 2011 Var 09/11 Var % 09/11

Médicos MGF 239 277 276 37 15,5%

Enfermeiros 399 394 405 6 1,5%

Técnicos Superiores* 32 44 45 13 40,6%

Tec.Diag. Terapeutica 95 94 95 0 0,0%

Assistentes Técnicos 292 273 271 -21 -7,2%

Assistentes Operacionais 265 245 234 -31 -11,7%

Total 1353 1322 1326 -27 -2,0%  

*Inclui Técnicos Superiores do Regime Geral e Técnicos Superiores de Saúde 

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP 

21% 

79% 

Enquadramento por Género 

Masculino Feminino 



2011 

 

 

 
Relatório de Atividades 2011 

52 

No ano de 2011 verificou-se uma redução 2,0% dos recursos humanos nos ACES (menos 27 

profissionais). Quando comparado com os efectivos de 2009: 

 Assistentes operacionais menos 11,7 % (menos 31 profissionais). 

 Assistentes técnicos menos 7,2 % (correspondendo a menos 21 profissionais), 

 

2. Estrutura Etária 

 

Gráfico 8: Estrutura Etária dos Efectivos, ARS Algarve, IP 2011 

 

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP 

O gráfico 8 mostra que, quanto à distribuição dos efectivos por escalão etário, apresenta um 

elevado número de profissionais da ARS Algarve, IP, com idades compreendidas entre os 50 e 

os 59 anos (30,3% no total de efectivos), em particular na área médica e um rejuvenescimento 

do número de profissionais em particular nas carreiras de enfermagem, técnicos de diagnóstico 

e terapêutica e técnicos superiores (entre os 35 e os 44 anos, 29,4% no total de efectivos). 

Nestas condições será difícil dar médico de família a todos os utentes. Serão necessárias 

medidas suplementares que permitam minimizar esta circunstância. 
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3. Formação Profissional 

No ano 2011, realizaram-se acções de formação profissional, distribuídas pelo tipo de acção e 

segundo a duração, que se apresentam: 

Tabela 14: Contagem das acções de formação profissional realizadas durante o ano 2011, 
por tipo de acção, segundo a duração 

Tipo de acção/duração
Menos de 30 

horas

De 30 a 59 

horas

de 60 a 

119 horas

120 horas 

ou mais
Total

Internas 306 85 0 0 391

Externas 460 77 10 1 548

Total 766 162 10 1 939

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP

N o tas:

●  acção  interna,  organizada pela entidade.

●  acção  externa,  organizada por outras entidades.

●  nº de part icipaçõ es  = nº acções X nº participantes.

Relativamente às acções de formação profissional realizadas durante o ano e em que tenham participado os efectivos do 

serviço, considerar como:

 

Durante o ano em análise, realizaram-se 939 participações em acções de formação, 766 dos 

quais com duração de menos de 30 horas (acções internas e externas) e 162 acções de 30 a 

59 horas (acções internas e externas). Com a duração de 60 a 119 horas ocorreu 10 acções de 

formação externa e uma (1) acção externa de 120 horas ou mais. 

4. Absentismo 

No que respeita ao absentismo, verificou-se um aumento de 43% no total do ano de 2010 para 

o ano de 2011, a qual se deve sobretudo ao aumento dos dias de ausência por motivo de 

“acidente em serviço ou doença profissional” (683%), por “doença” (181%), “trabalhador 

estudante” (114%), por “falecimento de familiares” (54%) e “outros” (50%). 

Apesar disso, verifica-se uma diminuição do ano de 2010 para o ano de 2011 do absentismo 

por “Cumprimento de pena disciplinar”, “greve” e por “casamento”, conforme se observa no 

gráfico 9. 
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Gráfico 9: Taxa de Variação 2010/2011- número de dias de ausência por motivo 

 

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP 

 

O gráfico seguinte espelha o número de dias de ausência ao trabalho, respeitante ao motivo de 

ausência. 

No que concerne ao motivo de ausência, “por conta do período de férias” é a situação mais 

verificada, com 38.196 dias de ausência, seguida a “doença” com 14.792 dias, “outros motivos” 

com 6.413 dias e “protecção na parentalidade” com 3.383 dias. Excluindo o período de férias 

registaram-se 29.770 dias de ausência ao trabalho, correspondendo a uma taxa de absentismo 

de 8,8%. 
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Gráfico 10: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano 2011, segundo o 
motivo de ausência 

 

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP 

 

5. Caracterização 

Tabela 15: Indicadores Sociais 

Indicador Unidade Descrição 2010 2011

Nível etário anos Soma das idades/Total de recursos humanos 44 44

Índice de envelhecimento %
Número de recursos humanos com idade >55 

anos/Total de recursos humanos
27,0 27,4

Taxa de feminização % Total de mulheres/Total de recursos humanos 79,5 78,9

Índice de tecnicidade %
Número de técnicos superiores/total de recursos 

humanos
59,3 61,7

Índice de enquadramento % Número de dirigentes/Total de recursos humanos 1,0 0,7

Taxa de Absentismo %

Número de dias de faltas / (Número anual de dias 

trabalháveis

(*) x Número total de recursos humanos)

4,9 8,8

Índice de participação 

global  em formação
%

Total de participações em  acções de formação / 

Total de recursos humanos *100
111,9 62,6

(*) Dias úteis trabalháveis (250) -  dias de férias (25) = 225 dias trabalháveis

 Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP 
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O nível etário dos efectivos da ARS Algarve, IP em 2010 situou-se nos 44 anos de idade, igual 

ao registado em 2010. 

O índice de envelhecimento que considera o número de efectivos com idade superior a 55 

anos, em relação ao número total dos efectivos é de 27, 4%. 

A taxa de feminização é de 78,9% em 2011, levemente inferior a 2010, em que a taxa se 

situava nos 79, 5%. 

Relativamente ao grupo de técnico superior sobre o total de efectivos da ARS Algarve, IP, 

resulta de uma taxa de tecnicidade de 61,7 %. 

No que respeita ao índice de enquadramento, que deriva do quociente entre pessoal dirigente 

sobre o total de efectivos, representa 1,0% no ano de 2010. 

No ano 2010, a taxa de absentismo, situou-se em 4,9 %, o que representa um decréscimo face 

ao ano anterior, que registou 8,7%. 

O índice de participação global em acções de formação (interna e externa) apresenta em 2010 

uma taxa de 62,6%, inferior ao ano 2010. 

A informação mais detalhada relativa aos Recursos Humanos, consta do Balanço Social 

elaborado de acordo com a matriz produzida pela DGAEP, à data de 31 de Dezembro de 2011. 

 

V. AVALIAÇÃO FINAL  
 

1. Apreciação Qualitativa e Quantitativa dos Resultados Alcançados 

 

Ao longo deste documento temos vindo a apresentar dados qualitativos e quantitativos 

reveladores dos resultados atingidos. Da análise da execução do QUAR para 2011, apesar de 

se terem verificados algumas causas que justificaram alguns desvios positivos e negativos às 

metas inicialmente planeadas, consideramos que os objectivos que esta ARS se propôs 

alcançar em 2011 foram, na sua grande maioria superados. 

O gráfico seguinte mostra que doze objectivos (80%) foram superados, um atingido e dois não 

atingidos. Nos parâmetros de Eficiência e Qualidade todos os indicadores foram superados com 

a excepção de um indicador. 
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No parâmetro Eficácia o objectivo não atingido foi afectado negativamente por algumas 

contingências externas, como acima se evidenciou. 

Em síntese, os resultados finais foram os seguintes: 

Gráfico 11: Execução dos parâmetros 

 

Fonte: QUAR 2011, ARS Algarve, IP 

Gráfico 12: Execução dos objectivos de EFICÁCIA 

 

Fonte: QUAR 2011, ARS Algarve, IP 
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Gráfico 13: Execução dos objectivos de EFIÊNCIA 

 

Fonte: QUAR 2011, ARS Algarve, IP 

 

Gráfico 14: Execução dos objectivos de QUALIDADE 

 

Fonte: QUAR 2011, ARS Algarve, IP 
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2. Menção Proposta como Resultado da Autoavaliação – QUAR 2011 

 

Considerando que a ARS Algarve, superou globalmente os objectivos que se propôs alcançar 

em 2011, incluindo os mais relevantes sendo o resultado final agregado de 191,7 % das metas 

definidas, donde, de acordo com a alínea a) do artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

Dezembro, propõe-se a menção qualitativa de “Bom” como resultado da autoavaliação 

efectuada. 

Taxa de 

Realização Total
PLANEADO 100%

EXECUTADO 191,7%26,3%

Eficácia Eficiência Qualidade

40% 35% 25%

40,1% 125,3%

 

 

3. Conclusões Prospectivas 

 

Em 2011 a ARS Algarve, IP conseguiu algumas melhorias na organização e desenvolvimento 

do seu processo de planeamento, designadamente no envolvimento da estrutura aos diversos 

níveis. Contudo, existem ainda algumas debilidades que só com a continuidade do processo e a 

implementação de ferramentas de suporte serão superadas. A consolidação da estrutura 

organizacional dos ACES, o reforço das competências dos recursos humanos e a introdução de 

sistemas de informação de suporte ao processo de planeamento estratégico são condição 

necessária à sua melhoria. 

O alinhamento e o reforço do envolvimento das diversas unidades orgânicas com as prioridades 

estratégicas da ARS exigem uma melhoria do processo interno, designadamente a realização 

de mais reuniões de monitorização e reflexão sobre as actividades em curso. 

A ARS Algarve continuará a desenvolver este modelo de execução da estratégia, investindo na 

sua operacionalização ao nível da participação dos colaboradores e da disponibilização de 

instrumentos de suporte. 

Foram definidos alguns objectivos operacionais que pressupunham a execução de acções, ou 

actividades que não dependiam exclusivamente do nível interno de gestão. Foi, por exemplo, o 

caso da implementação dos programas de rastreios e da rede de cuidados continuados 
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integrados, cujo desenvolvimento, concretização e implementação final ficaram dependentes 

dos contributos, timing e prioridades de outros parceiros. 

Uma melhor avaliação da envolvente externa e dos seus condicionalismos é essencial para 

uma correcta definição das estratégias e dos objectivos operacionais. A melhoria do processo 

de planeamento e da organização interna, apesar das condicionantes e constrangimentos 

externos e internos, continuará a ser uma das prioridades, tendo em vista assegurar a eficácia e 

eficiência dos serviços, de forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade aos 

cidadãos e a contribuir para a sustentabilidade financeira do sistema. 

 

VI. PRINCIPAIS ATIVIDADES DAS UNIDADES PRESTADORAS DE 

CUIDADOS 
 

1. Rede de Referenciação de Urgência e Emergência do Algarve 

 

A Rede de Referenciação de Urgência/Emergência do Algarve está formalizada desde 14 de 

Fevereiro de 2009, dando cumprimento ao Despacho nº 5414/2008 de 28 de Janeiro de 2008 

do Ministro da Saúde e ao processo de Requalificação da Rede de Urgências iniciado em 2006. 

No âmbito do processo de requalificação da Rede de Urgência/Emergência a região do Algarve 

passou a contar com 6 pontos de Rede. 

Desta forma, a Rede de Urgência/Emergência no Algarve reúne, dois Serviços de Urgência 

Hospitalares e quatro Serviços de Urgência Básica (SUB). 

Serviços de Urgência Hospitalares: 

 Serviço de Urgência Polivalente (SUP) no Hospital de Faro, EPE. 

 Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico (SUMC) no Centro Hospitalar do Barlavento 

Algarvio, EPE, em Portimão. 

Serviços de Urgência Básica (SUB) 

 SUB no pólo de Lagos do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE. 

 SUB sedeados nos Centros de Saúde de Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António. 
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As SUB's de Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António estão dotados de dois médicos, três 

enfermeiros, técnico de radiologia, durante as 24 horas, equipados com RX digital, com envio 

da imagem por via informática, Electrocardiograma com desfibrilhador, ligado à Unidade de 

Hemodinâmica do Hospital de Faro (ponto de rede da via verde coronária desde 1 de Agosto de 

2007) e ao CODU/INEM, análises clínicas (Point-of-Care), e, sistema de triagem de prioridades 

(Triagem de Manchester) e processo clínicos electrónicos, ligados por via informática aos 

Hospitais de referência. 

A Rede completa-se com o seguinte dispositivo pré-hospitalar: 

 Três Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação sedeadas em Portimão (CHBA, 

EPE.), Albufeira (SUB de Albufeira) e Faro (Hospital de Faro, EPE.). 

 Quatro Ambulâncias SIV (Suporte Imediato de Vida) sedeadas em Lagos (SUB Lagos), 

Loulé (SUB Loulé), Tavira (CS Tavira) e Vila Real de Santo António (SUB de VRSA). 

 Moto - INEM - sedeada em Faro 

 Helicóptero - INEM sedeado no Heliporto de Loulé. 

As Redes de Urgência/Emergência Hospitalar e Rede Pré-Hospitalar articulam-se através do 

Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM - Algarve e dispõem ainda das Vias 

Verdes do Enfarte Agudo do Miocárdio e Acidente Vascular Cerebral. 

Tabela 16: Número de Atendimentos nos Serviços de Urgência Básica (SUB) 

2010 2011 Var.% 10-11

SUB Lagos (CHBA) 27.344 26.132 -4%

SUB Albufeira (ACES Central) 49.450 49.533 0%

SUB Loulé (ACES Central) 44.394 42.890 -3%

SUB Vila Real Santo António (ACES Sotavento) 37.520 35.774 -5%

Total SUB's 158.708 154.329 -3%  

Fonte: SINUS e CHBA 

Nos quatro Serviços de Urgência Básica - Lagos, Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António 

– os atendimentos registaram uma diminuição de 3% no ano de 2011 verificando-se um total de 

154.329 atendimentos, menos 4.379 do que em 2010. 
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Tabela 17: Movimento por Hora de Atendimento nos Serviços de Urgência Básica (SUB) - 
2011 

00-08 08-12 12-16 16-20 20-24 Total

SUB Lagos (CHBA) 2.520 7.124 6.519 5.886 4.083 26.132

SUB Albufeira (ACES Central) 7.022 8.912 10.777 11.772 11.050 49.533

SUB Loulé (ACES Central) 5.289 7.116 9.781 11.181 9.523 42.890

SUB Vila Real Santo António 

(ACES Sotavento) 3.636 6.451 7.663 9.402 8.622 35.774

Total 18.467 29.603 34.740 38.241 33.278 154.329  

Fonte: SINUS e CHBA 

Em 2011, verificou-se maior número de atendimentos nas quatro SUB’s no período das 12h às 

20h, correspondendo a 47% do total de atendimentos.  

Desagregando os dados por SUB, o serviço de urgência básica que apresentou mesmo horário 

de maior número de atendimentos que o da região foi a SUB de Loulé, enquanto as SUB’s de 

Albufeira e Vila Real de Santo António registou maior procura no período das 16h às 24h, a 

SUB de Lagos registou maior procura de atendimentos no período das 08h às 16h. 

Tabela 18: Número de Atendimentos nos Serviços de Urgência (SU) 

2010 2011 Var.% 10-11

SU H. Faro, EPE 148.182 150.050 1%

SU C.H.B.A., EPE - Portimão 104.176 97.777 -6%

Total 252.358 247.827 -2%  

Fonte: Hospitais da Região do Algarve 

O número de atendimentos nos serviços de urgência dos hospitais da região do Algarve foi de 

247.827. Relativamente a 2010, observou-se uma variação negativa de 2%, contribuindo para 

esta diminuição o CHBA – Unidade Hospitalar de Portimão que registou uma variação de 

menos 6% em relação a 2010. 

O Hospital de Faro, EPE registou discreto aumento da procura no ano de 2011 com 150.050 

atendimentos, ou seja, mais 1.868 atendimentos do que em 2010. 
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Tabela 19: Movimento por Hora de Atendimentos nos Serviços de Urgência (SU) - 2011 

00-08 08-12 12-16 16-20 20-24 Total

SU H. Faro, EPE 16.316 39.673 35.188 33.298 25.575 150.050

SU C.H.B.A., EPE - Portimão 10.919 25.205 22.576 21.567 17.510 97.777

Total 27.235 64.878 57.764 54.865 43.085 247.827  

Fonte: Hospitais da Região do Algarve 

Em 2011, verificou-se maior número de atendimentos nos serviços de urgência dos hospitais da 

região, no período das 08h às 16h. 

 

2. Cuidados de Saúde Primários 

 

2.1 Indicadores de Desempenho dos Cuidados de Saúde Primários 

Em 2011, a taxa de utilização global de consultas médicas no âmbito da Região de Saúde do 

Algarve correspondeu a 59,6%. Relativamente à proporção de consultas pelo médico de família 

atribuído ao utente, esse valor foi de 57,5%. 

Desagregando os dados por ACeS, o que apresentou uma maior taxa de utilização global de 

consultas médicas foi o ACeS Sotavento (65,2%), e também foi aquele que registou uma maior 

prevalência de consultas pelo médico de família atribuído (64,9%). 

Em média, o custo de MCDT facturados por utilizador foi de 44,2 euros na rede de cuidados de 

saúde primários da Região. No ACeS do Barlavento esse valor foi superior à média regional 

(52,0 euros – valor máximo da Região); pelo contrário, o valor médio facturado pelo ACeS do 

Sotavento foi de 30,6 euros (valor mínimo da Região, não obstante apresentar uma estrutura 

etária mais envelhecida). 

 

 

 

 



2011 

 

 

 
Relatório de Atividades 2011 

64 

Tabela 20: Indicadores de desempenho dos Cuidados de Saúde Primários (2011) 
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2.2 Utentes Inscritos e Utilizadores 

 

Em 2011 no âmbito territorial da ARS Algarve, havia um total de 509.446 utentes inscritos. A 

proporção de utentes inscritos sem médico de família atribuído foi de 31%, traduzindo um 

aumento cerca de 17% relativamente ao ano anterior. 

No entanto o ano de 2011 caracterizou-se pela aposentação de um grande número de 

profissionais de saúde, nomeadamente médicos de família. 

O envelhecimento da população médica, em geral, e da população de médicos de família, em 

particular, tem vindo a ser, nos últimos anos, agudizado pela saída destes profissionais do 

sistema de serviços de saúde, sobretudo através de processos de aposentação. 

 

Figura 3: Pirâmide etária dos utentes inscritos na Região Algarve (2011) 

 

Fonte: SIARS 
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Tabela 21: Número de inscritos com e sem médico de família atribuído, por ACeS (2010-
2011) 

2010 2011
Var% 

2010/2011
2010 2011

Var% 

2010/2011
2010 2011

Var% 

2010/2011

ACES CENTRAL 63.933 72.751 14% 200.177 194.758 -3% 265.647 269.080 1% 14%

ACES SOTAVENTO 3.840 3.555 -7% 57.776 57.921 0% 61.760 61.605 0% 1%

ACES BARLAVENTO 65.331 79.709 22% 110.141 98.137 -11% 176.355 178.761 1% 16%

ALGARVE 133.104 156.015 17% 368.094 350.816 -5% 503.762 509.446 1% 31%

ACES

% Sem 

médico de 

família 

2011

Sem Médico de Família Com Médico de Família Total Inscritos

Fonte: SIARS 

Em termos locais o maior aumento relativamente aos utentes sem médico de família atribuído 

observou-se no ACeS do Barlavento com 22%, seguindo-se o ACeS Central com 14%. De 

referir que no ACeS do Sotavento verificou-se uma diminuição do número de utentes sem 

médico atribuído de 7%. 

 

Tabela 22: Número de utilizadores em cuidados de saúde primários na Região Algarve, por 
ACeS 2010-2011 

 

Fonte: SIARS 

O número de utilizadores nos cuidados de saúde primários diminui na região do Algarve em 

2011 cerca de 4% em comparação com o ano 2010.  
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2.3 Indicadores de Produção dos Cuidados de Saúde Primários 

Em 2011 realizaram-se um total de 1.257.300 consultas na rede de cuidados de saúde 

primários (ACeS), sendo que a esmagadora maioria (91%) corresponderam a consultas 

programadas. Relativamente a 2011, verificou-se um aumento de 7% nestas consultas e uma 

diminuição de 29% nos atendimentos a doença aguda recurso. 

Tabela 23: Produção dos Cuidados de Saúde Primários na Região Algarve (2010 e 2011) 

 

Fonte: SIARS 

Tabela 24: Primeiras consultas de Medicina Geral e Familiar (MGF) 

 

Fonte: SIARS 

Verificou-se na Região no Algarve em 2011, uma diminuição de 2% do número de primeiras 

consultas no programa de saúde materna em comparação com o ano anterior, no entanto, nos 

restantes programas de saúde observou-se um crescimento do número de 1ªs consultas. 
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Tabela 25: Total de consultas de MGF 2011 

 
*PROGRAMADAS 

O número de consultas médicas no domicílio em 2011 foi de 3.079, correspondendo a um 

aumento de 129% em relação a 2010. Este aumento deve-se sobretudo, ao registo desta 

actividade que passou a ser sistemático o que até à data não estava acontecer. 

 

Gráfico 15: Taxa de utilização global de consultas médicas, por ACeS, 2011 

 
Fonte: SIARS 

A taxa de utilização global em 2011 da ARS Algarve foi de 59,6%, sendo superior (65,2%) no 

ACeS do Sotavento e abaixo da média da Região o ACeS Barlavento e Central. 

 

ACES 2011 2011

ACES CENTRAL 1.873 119% 579.205 8%

ACES BARLAVENTO 874 316% 390.349 4%

ACES SOTAVENTO 332 24% 174.884 14%

ALGARVE 3.079 129% 1.144.438 7%

Fonte: SIARS
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Em 2011 realizaram-se 3.079 consultas médicas domiciliárias e 17.662 consultas domiciliárias 

de enfermagem na rede de cuidados de saúde primários da ARS do Algarve. 

Em termos de variação percentual, e no que diz respeito ao período de 2010-2011, verificou-se 

um aumento das consultas médicas em domicílios de 129%. 

Gráfico 16: Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1000 inscritos, por ACeS, 2011 

 
Fonte: SIARS 

 

Gráfico 17: Taxa de visitas domiciliárias de enfermagem por 1000 inscritos, por ACeS, 2011 

 
Fonte: SIARS 
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3. Cuidados de Saúde Hospitalares 

 

Em 2011 realizou-se um total de 361.238 consultas hospitalares pelas unidades do SNS da 

ARS Algarve (hospitais EPE), correspondendo a um acréscimo de 7,2% relativamente ao ano 

anterior. Relativamente às primeiras consultas, foram realizadas 111.276, correspondendo a um 

acréscimo de 4,8% relativamente ao ano anterior. 

Tabela 26: Consultas realizadas nos hospitais da Região Algarve e taxas de crescimento 

(2010-2011) 

 

Fonte: Hospitais do SNS do Algarve 

Nota: inclui consultas por pessoal não Médico 

No que diz respeito aos internamentos efectuados em 2011, 31.536 doentes saídos sem 

transferência interna, correspondentes a 270.694 dias de internamento, verificou-se um 

decréscimo médio de -0,8% relativamente ao ano anterior.  

A unidade hospitalar em que se observou o decréscimo de doentes saídos foi o Hospital de 

Faro (-2,6% relativamente a 2010), enquanto aquela em que se observou um crescimento foi o 

Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio (+ 2,3 % de doentes saídos relativamente a 2010). 

A lotação praticada em 2011 foi de 815 camas e a taxa de ocupação de 91,00%. 
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Tabela 27: Dados de produção relativos ao internamento nos hospitais da Região Algarve e 

taxas de crescimento (2010/2011) 

 

Fonte: Hospitais do SNS do Algarve 

Nota: s/ Berçário, s/SO e s/Transf. Interna 

 

O número de atendimentos nos serviços de urgência dos hospitais da ARS Algarve em 2011 foi 

de 247.857. Relativamente a 2010, observou-se uma variação negativa de 2%, consistente com 

o observado no CHBA que teve um decréscimo de 6%. 

Tabela 28: Total de atendimentos na urgência por serviço dos hospitais da Região Algarve 
e taxas de crescimento (2010-2011) 

 

Fonte: Hospitais do SNS do Algarve 

 

 

 

2010 2011 2010 2011 2010 2011

 Urgência Geral 88.613 90.130 2% 66.190 62.391 -6% 154.803 152.521 -1%

 Urgência Obstétrica 11.678 11.380 -3% 3.042 2.659 -13% 14.720 14.039 -5%

 Urgência Pediátrica 47.840 48.540 1% 34.931 32.757 -6% 82.771 81.297 -2%

Total 148.131 150.050 1% 104.163 97.807 -6% 252.294 247.857 -2%
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A produção cirúrgica total (20.524 cirurgias) apresentou uma variação positiva de 3% 

relativamente a 2010 – reflectindo o aumento observado em quase todas as tipologias 

(convencional e urgente) com excepção da cirurgia ambulatória. O maior crescimento foi 

observado na produção cirúrgica urgente (+13%), correspondente em 2011 a 27% do total de 

cirurgias. 

Já a cirurgia em ambulatório correspondeu, em 2011, a 41% da produção cirúrgica total e a 

33% da cirurgia programada. 

Tabela 29: Dados de produção em cirurgia nos hospitais da Região Algarve e taxas de 

crescimento (2010 - 2011) 

 

Fonte: Hospitais do SNS do Algarve 

 

4. Unidade de Terapia Familiar 

A Equipa da Unidade de Terapia Familiar realiza as consultas semanalmente às 2ª, 4ª e 6ª 

feiras, de acordo com as marcações previamente realizadas, e o número de famílias a atender, 

sendo que habitualmente as consultas são agendadas entre as 17:00 e as 20:00. O tempo 

estimado por consulta é de aproximadamente 60 minutos. 

Para além do tempo dispendido com a realização da consulta, a Equipa tem a seu cargo a 

gestão de todos os procedimentos inerentes ao agendamento, articulação com os 

referenciadores, visionamento das sessões gravadas, acompanhamento dos alunos em 

formação, articulação com entidades e preparação das consultas a realizar. 

Antes do início de cada consulta é entregue à família o “Contrato terapêutico” que define entre 

outros aspectos o consentimento da família para a gravação das consultas. 
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Durante o ano de 2011 a UTF funcionou com dois Terapeutas Familiares Supervisores que 

coordenam a atividade da Unidade e dois Terapeutas Familiares. 

Toda a atividade desenvolvida pela Unidade foi supervisionada pela Sociedade Portuguesa de 

Terapia Familiar, ao abrigo do Acordo de Cooperação estabelecido entre a ARS e aquela 

Sociedade, anexando-se ao presente relatório o parecer emitido pela referida Sociedade. 

Na área da saúde o ACES Central é o responsável pela maioria das referenciações, 

nomeadamente ao nível dos Centros de Saúde de Faro e Loulé, concelhos de proveniência das 

famílias. Na área da justiça o concelho de Faro também é o que possui maior número de 

referenciações. 

Os profissionais da saúde são responsáveis por 36% das referenciações e os profissionais 

relacionados com a área da justiça responsáveis por 40% dos encaminhamentos. 

Gráfico 18: Referenciadores 2011 

 

Fonte: Unidade de Terapia Familiar 

Destaca-se o peso de 17% das auto referenciações, ou seja, de famílias que se auto propõem à 

consulta. Nestas situações a partir de 2012 a Unidade passará a articular as mesmas com os 

médicos de família, solicitando que a família requeira a consulta através do profissional de 

saúde, ou os próprios terapeutas estabelecem a ponte com este profissional. 

No geral é a mulher no papel de mãe ou de elemento do casal que faz o pedido para 

comparência na consulta, contudo, muitas são as situações em que o pedido é expressamente 

feito pela Justiça, seja ao nível dos tribunais de família e Menores, seja ao nível do instituto de 

Reinserção Social, muitas vezes em resultado de acolhimento de menores, no sentido de se 
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preparar o seu regresso ao meio familiar de origem, ou em resultado de situações de penas 

suspensas por violência doméstica, com vista a eliminar as agressões familiares. 

Gráfico 19: Elemento/Entidade que faz o Pedido, 2011 

 

Fonte: Unidade de Terapia Familiar 

 

Gráfico 20: Tipo de Família- 2011 

 

Fonte: Unidade de Terapia Familiar 

Ao nível dos problemas expressos será de referir que de acordo com a do ICPC2, os mesmos, 

na sua maioria, se situam no agrupamento de problemas sociais, ao nível do problema 

relacional com familiares. 
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O problema relacional com parceiro e os sinais/sintomas do comportamento do adolescente são 

também motivos de grande relevo para o encaminhamento para a consulta. 

Em termos do elemento designado no que respeita aos problemas relacionais com o parceiro, 

esta queixa recai mais sobre os maridos/companheiros. No que respeita aos adolescentes as 

dificuldades situam-se repartidas igualmente por adolescentes do sexo feminino e do 

masculino. 

Gráfico 21: Problema Expresso, 2011 

 

Fonte: Unidade de Terapia Familiar 

Resultados Finais: 

 

A Unidade de Terapia Familiar na sua génese foi concebida para funcionar como uma consulta 

de apoio aos médicos de família, adoptando a classificação internacional de cuidados primários, 

ICPC2, que estes profissionais utilizam como forma de podermos identificar de forma 
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homogénea os problemas identificados nas mesmas. Actualmente os médicos de família e 

outros profissionais de saúde são responsáveis por 36% dos encaminhamentos. 

5. Programa de Cuidados Continuados Integrados 

A implementação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados na Região do Algarve 

(RNCCI) iniciou em 2005 com a constituição de duas Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados domiciliários do Centro de Saúde de Loulé, no âmbito de experiências-piloto, às 

quais acresceu mais duas em 2006. Foram criadas mais duas Equipas de Cuidados 

Continuados Integrados domiciliários em 2006 no Centro de Saúde de Silves. 

O número de camas contratadas em funcionamento a 31 de Dezembro de 2011, na região e 

tipologia, encontra‐se na tabela seguinte: 

Tabela 30: O número de camas contratadas em funcionamento a 31 de Dezembro 2011 

 

Fonte: Relatório de monitorização da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI) ‐ 2011 

A evolução por tipologia na região mostra (tabela seguinte) que a região do Algarve cresceu 

mais nas respostas da tipologia Convalescença e em Média Duração e Reabilitação. 

Tabela 31: Aumento percentual do nº de camas contratadas por tipologia, 2011 

 

Fonte: Relatório de monitorização da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI) ‐ 2011 
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O crescimento a nível regional a 31 de Dezembro de 2011, 31‐12.2011 em relação a 31 de 

Dezembro de 2010, 31‐12‐2010 apresenta‐se no gráfico seguinte: 

Gráfico 22: Crescimento do nº de camas em relação a Dezembro de 2010 por Região 

 

Fonte: Relatório de monitorização da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) ‐ 

2011 

Em relação ao crescimento percentual regional, LVT foi a região que mais cresceu: 33,3%, 

seguido do Alentejo com 31,7% e Algarve com 30,3%. No que respeita às equipas 

referenciadoras hospitalares ‐ Equipas de Gestão de Altas (EGA), mantém‐se a cobertura total 

dos hospitais existentes. 

Em relação à referenciação pelos Centros de Saúde – Entidades Referenciadoras ou “EGA de 

Centros de Saúde”, existem 293 a nível nacional, representando um crescimento de 65,5% em 

relação a 2010, sendo o Centro a região que mais cresceu, seguida do Norte e Algarve.  

Tabela 32: Distribuição das EGA de Centros de Saúde por Região 

 

Fonte: Relatório de monitorização da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI) ‐ 2011 
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A Rede de Cuidados Continuados Integrados possui actualmente 28 equipas de cuidados 

domiciliários que integram técnicos multidisciplinares (Médicos, Enfermeiros, Assistentes 

Sociais, Terapeutas, Psicólogos e Assistentes Operacionais) que prestam assistência a mais de 

1.500 pessoas em situação de dependência, em distintas fases de doença, cuja faixa etária é, 

maioritariamente, dos 71 aos 85 anos. 

6. Laboratório Regional de Saúde Pública, Laura Ayres 

O Laboratório Regional de Saúde Pública Dra. Laura Ayres integrado no Departamento de 

Saúde Pública da ARS Algarve, tem como competências globais o apoio analítico às 

actividades desenvolvidas pelos Serviços de Saúde Pública, tanto de âmbito regional como 

local.  

Destacam-se a vigilância sanitária, a investigação, e ainda a cooperação com outras entidades 

ou sectores. Mais recentemente, com o investimento no serviço de Análises Clínicas o 

laboratório Laura Ayres fornece um serviço de enorme valor às unidades prestadoras de 

Cuidados de Saúde Primários. 

O Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Dra. Laura Ayres foi oficialmente 

inaugurado dia 8 de Maio de 2009, representando um investimento global de cerca de 4 milhões 

de euros, dos quais cerca de 640 mil em equipamento. 

O Laboratório de Saúde Pública Laura Ayres é um dos nove laboratórios que integram a rede 

nacional para o diagnóstico laboratorial da infecção pelo vírus da gripe A(H1N1), coordenada 

pelo Laboratório Nacional de Referência para o Vírus da Gripe do INSA  

O Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Dra Laura Ayres está preparado para 

responder aos desafios actuais da saúde pública, competindo-lhe o apoio analítico às 

actividades desenvolvidas pelos Serviços de Saúde Pública, tanto de âmbito regional como 

local, no âmbito da vigilância sanitária, da investigação, e ainda no da cooperação com outras 

entidades ou sectores. Dotado de quatro serviços:  

Análises Clínicas: Este serviço é responsável pelo processamento de todas as análises 

referentes à detecção da tuberculose, TB - MR e TB - XMR, assumindo-se como serviço de 

referência regional e nacional. São efectuadas análises clínicas destinadas a apoiar as 

actividades de Saúde Ocupacional da ARS Algarve, prevendo-se a sua extensão em anos 

seguintes a algumas unidades dos Agrupamentos dos Centros de Saúde do Algarve. O pedido 

e os resultados são disponibilizados através de um sistema de registo electrónico, permitindo 

uma resposta em 24 horas. 
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Físico-química: Tanto ao nível das águas, como dos alimentos, como do ar, é determinante 

garantir que não existe a presença de elementos químicos nocivos para a população. A tarefa 

de os determinar e identificar cabe ao serviço de Físico-química, analisando para o efeito, as 

diversas amostras que chegam ao Laboratório. 

Microbiologia: A qualidade das águas e dos alimentos da região são monitorizados de forma 

regular a fim de garantir a sua completa segurança. Para além da água para consumo humano, 

a água assume um papel relevante numa região turística como o Algarve, sendo também aqui 

verificada a qualidade da água para fins recreativos e a água balnear sempre que necessário. 

Imunohemoterapia: O sangue recolhido no Hospital de Faro é analisado, processado e 

armazenado e posteriormente devolvido aquele Hospital para ser administrado aos doentes. O 

serviço realiza diariamente cerca de 500 análises, cumprindo as mais exigentes normas 

europeias nesta matéria, efectuando a grupagem e serotipagem do sangue dos dadores, bem 

como a detecção dos vírus das Hepatites B e C e Vírus da Imunodeficiência Humana.  

A decisão de dotá-lo da área da Biologia Molecular mostrou-se adequada aos novos desafios 

colocados à moderna saúde pública permitindo que o Laboratório viesse a poder desenvolver a 

técnica que possibilitou a identificação do vírus pandémico (H1N1) 2009. 

Diagnósticos por Biologia Molecular – nomeadamente a já referida detecção do vírus da Gripe 

A, e ainda possibilidade técnica e logística param execução de outras técnicas de elevado valor 

diagnóstico. Desde os finais do ano 2011 que foi implementada uma nova técnica de detecção 

que permite a tipagem do vírus da Gripe (A/B) validada pela participação no 1º Controlo de 

Qualidade do INSA para a Identificação do vírus da Gripe. Para além desta tipagem está ainda 

em teste a subtipagem para H3 e H1 de modo a reforçar a já implementada detecção do 

(H1N1)v. 

Podemos apreciar o número de testes efectuados no laboratório por área. Atenção que, neste 

quadro, apenas está descrito o número de testes e não as amostras, ou seja por exemplo uma 

água de consumo humano corresponde a uma amostra na qual são analisados vários 

parâmetros diferentes. Da mesma forma, cada dádiva corresponde a aproximadamente 13 

testes efectuados e não pode ser confundida com número de dadores pois um dador pode dar 

sangue mais que uma vez por ano. 
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Tabela 33: Total de Análises efectuadas em 2009/10/11 

 

Fonte: Relatório de 2011, Laboratório Regional de Saúde Pública Dr.ª Laura Ayres 

Ao nível dos Centros de Saúde o Laboratório é responsável pela coordenação e apoio técnico e 

científico ao nível dos recursos laboratoriais desses mesmos centros de saúde. Nomeadamente 

nos programas Point of Care, que colocam à disposição dos utentes dos centros de saúde 

análises rotineiras no local, tais como: testes de Glucose; testes de coagulação; Troponina; 

Gravidez; Corpos cetónicos; Microalbuminúria; Hemogramas; Urina tipo 2; HbA1C. 

Em 2011 foram analisadas 6373 amostras (A.C., BKs e Hemoglobinopatias) das quais se 

produziram cerca de 47.000 resultados. 

Tabela 34: Amostras Analisadas Análises Clínicas 2009 a 2011 

   

 Fonte: Relatório de 2011, Laboratório Regional de Saúde Pública Dr.ª Laura Ayres 
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Após a dissipação da ameaça pandémica, as solicitações de análises de Gripe A foram 

diminuindo proporcionalmente à redução do mediatismo. Ainda assim, no início de 2011 foram 

efectuados testes a 292 amostras solicitadas pelos Hospitais. 

Como é fácil observar, houve um acréscimo significativo de análises requisitadas ao laboratório 

Laura Ayres de 2010 para 2011 (108%). Esta duplicação na produção compensou a quase 

extinção de pedidos de Gripe A e acabou por permitir um ganho percentual total global das 

análises de cerca de 19%. 

Após a sua introdução no LRSP em meados de 2009, a produção do Serviço de sangue 

apresentou um aumento acentuado para 2010. Esta variação prende-se pois com o facto de em 

2010 o serviço já estar a trabalhar na sua plenitude desde o início do ano para ambos os 

Hospitais, assegurando o processamento de todas as dádivas de sangue de toda a região 

Algarvia, ao contrário do que se passava em 2009, em que apenas havia celebração de 

protocolo com o Hospital de Faro.  

De 2010 para 2011, assistimos a um período em que se atinge a estabilidade, sendo o número 

de dadores no Algarve mais ou menos constante, assim como o número de dádivas. A variação 

da produção no LRSP a partir deste ponto poderá estar directamente relacionada com a 

variação na colheita de sangue em solo Algarvio. 

O número de análises efectuadas em 2011 ascendeu a 203.918 distribuídas pelos diferentes 

componentes como observado na tabela seguinte. O número total de dádivas foi contabilizado 

em 15.686.  

Tabela 35: Amostras analisadas Serviço de Sangue 

  

*- Não foi possível obter os dados em falta no quadro 4 em tempo útil para a entrega deste relatório 

Fonte: Relatório de 2011, Laboratório Regional de Saúde Pública Dr.ª Laura Ayres 
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A produção da secção de Microbiologia após apresentar um acréscimo de cerca de 11% nas 

amostras analisadas em 2010, decresceu 13% no ano de 2011. A causa deste decréscimo 

prendeu-se com a redução de solicitações ao nível das águas de Consumo Humano. 

Foram processadas 2906 amostras em 2011, divididas pelos diferentes tipos de água, de 

Setembro a Dezembro do ano de 2011 foram efectuadas análises microbiológicas a 115 

alimentos. 

Tabela 36: Amostras analisadas Microbiologia Águas/ Alimentos 2009 a 2011 

 

Fonte: Relatório de 2011, Laboratório Regional de Saúde Pública Dr.ª Laura Ayres 

Na produção da secção de Físico-Química do LRSP houve uma redução muito substancial no 

número de testes efectuados em relação a 2010 (-44%). Não é assim surpreendente, que o 

número de amostras processadas tenha também decaído bastante, neste caso 36% passando 

de 1070 para 687, em 2011. 

A principal causa deste decréscimo abrupto foi, em linha com o que se passou na Microbiologia, 

a redução de solicitações ao nível das Águas de Consumo Humano. 

Tabela 37: Amostras analisadas F.Q. Águas 

 

Fonte: Relatório de 2011, Laboratório Regional de Saúde Pública Dr.ª Laura Ayres 
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7. Programas de Saúde 

 

7.1. Observatório Regional de Saúde 

Um bom conhecimento da situação de saúde da população pode conduzir a uma melhor 

capacidade de decisão e de intervenção nos fatores de risco para a população e a ganhos em 

saúde. Para a adequada intervenção dos Serviços de Saúde, são necessários elementos que 

permitam analisar a situação de saúde das populações e fazer a sua monitorização, 

contribuindo para a tomada de decisão em tempo útil. A função do observatório de saúde é 

essencial à obtenção de ganhos de eficiência e de efetividade por parte do sistema de saúde, 

com a finalidade última da obtenção de ganhos em saúde da população (melhor informação → 

melhor decisão → melhor intervenção → melhor saúde).  

O objetivo do observatório de saúde é a caraterização do estado saúde da população e seus 

determinantes. Elaboração do documento que agregue os referidos dados designadamente, o 

Perfil de Saúde da região do Algarve. 

O trabalho de pesquisa e estudo realizado permitiu agregar e trabalhar estatisticamente dados 

fazendo sempre que possível a comparação entre o nível nacional e da EU 27 bem como a sua 

evolução nos últimos 5 anos.  

Os dados trabalhados são relativos aos seguintes temas: Território (referindo alguns 

indicadores: geografia e clima, ocupação do território, densidade populacional, distribuição da 

população isolada por concelho e distribuição dos agregados familiares por grau de 

urbanização); População (referindo alguns indicadores: taxa de crescimento efetivo, natural, 

migratório, taxa bruta de natalidade e mortalidade, taxa de fecundidade geral, na adolescência, 

em mulheres com idade igual ou superior a 35 anos, idade média da mãe ao nascimento do 

primeiro filho, população estrangeira residente, índices funcionais relativos à estrutura etária, 

projeções da população e dos índices de dependência); Determinantes Sociais (dados 

relacionados com educação e formação, percurso escolar desde a pré escolarização, ensino 

básico, secundário e superior, aprendizagem ao longo da vida, escolaridade das famílias, 

tecnologias de informação, potencial científico, economia, turismo, inovação, tecido empresarial, 

e mercado de trabalho, rendimentos, e iniquidades na distribuição de rendimentos, pobreza e 

exclusão social e ambiente); Determinantes relacionados com estilos de vida (alimentação, 

atividade física, consumo de drogas ilícitas e consumo de tabaco); Estado de Saúde (esperança 

de vida à nascença, aos 65 anos, esperança de vida saudável, mortes maternas, mortalidade 

infantil, risco de morrer aos 5 anos, saúde oral, saúde sexual, contracepção, acidentes 
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domésticos e de lazer, acidentes de trabalho, de viação, violência doméstica, doenças 

infeciosas como a doença dos legionários, tuberculose, HIV/Sida, sífilis, sífilis congénita, 

rubéola, malária, tétano, doenças crónicas, hipertensão arterial, hipercolesterolémia e 

hipertensão, doenças reumáticas, dor crónica, diabetes, rastreio da retinopatia diabética, 

doenças respiratórias crónicas como a asma, DPOC, tumores, saúde mental como a 

prevalência de sofrimento psicológico, depressão e o consumo de ansiolíticos, morbilidade 

hospitalar, vacinação, gripe sazonal e utilização de cuidados preventivos); Mortalidade (taxa 

bruta de mortalidade e taxas de mortalidade padronizadas por causas específicas, como a 

doença isquémica cardíaca, doença do aparelho respiratório, diabetes mellitus, causas 

externas, total de tumores malignos e por tipo de tumor, mortalidade tratável, e causas de morte 

mais frequentes e neoplasias mais frequentes na região); Satisfação (autoapreciação do estado 

de saúde, autoapreciação da qualidade de vida). 

A 17 de Maio realizou-se em Faro, na sede do Turismo de Algarve, a apresentação pública do 

Perfil de Saúde da Região do Algarve. Em Junho foi feita a impressão de 80 exemplares em 

papel e cerca de 250 CD-Rom que foram distribuídos pelas diversas entidades regionais e 

nacionais, conforme indicação do Conselho Diretivo da ARS Algarve. 

A 2 de Agosto o documento ficou disponível para consulta no sítio Web da ARS Algarve com 

cerca de 3 mil visualizações registadas até ao momento. 

 

 

7.2. Doenças Oncológicas 

 Rastreio do Cancro da Mama 

Iniciou em Setembro de 2005 e encontra-se no fim do 3º ciclo (em Faro de 2 Abril até fins 

Junho), a População Alvo - mulheres dos 50 -69 anos. 

Taxas adesão com taxa de comparação das três voltas no gráfico seguinte. 

Taxas de Adesão 

1º volta – 44% 

2ª volta – 58% 

3º volta – 62% 
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Gráfico 23: Taxas adesão por concelhos nas 3 voltas do rastreio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Rastreios da ARS Algarve 
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2ª Volta 

 

 

 

O rastreio do cancro da mama representou para a ARSA, em 2011 um encargo total de 

231.085,74€, correspondendo a um total de 11.859 mamografias – 216.545,34€, com um custo 

unitário de 18,26€ e 252 consultas de aferição – 14.540,4€, com um custo unitário de 57, 70€. 

 

Gráfico 24: Rastreio do cancro da mama 

 

Fonte: Núcleo de Rastreios da ARS Algarve 
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 Rastreio do Cancro do Colo do Útero 

Inicio em 2010, fase piloto de Julho de 2010 até Julho de 2011. Implementado em toda a região 

a 31 de Dezembro de 2011, a População Alvo – mulheres dos 25-64 anos. 

As Taxas adesão – USF Piloto foi de cerca de 25%. 

Até ao final de 2011, foi implementado em toda a região, efectuada formação e criados “elos de 

Ligação”. 

Gráfico 25: Rastreio do Cancro do Colo do Útero 

 

Fonte: Núcleo de Rastreios da ARS Algarve 

 Rastreio do Cancro do Colo do Recto 

Efectuou-se nos concelhos da área de influência do Hospital de Faro de 2003 a 2008 com 

fibrossigmoidoscopia, durante essa altura a taxa de adesão foi de 23% e encontraram-se casos 

malignos . Actualmente aguarda decisão de início. 

População Alvo – homens e mulheres entre os 50-70 anos. 

A Metodologia baseia-se na Fibrosigmoidoscopia – realiza-se de 5 em 5 anos. A PSOF – 

realiza-se de 2 em 2 anos. 

População estimada para inicio do rastreio em toda a região do Algarve de acordo com taxas de 

adesão estimadas de acordo com a literatura. 
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 Total/Ano Taxa estimada de utentes referenciados  

Total de H e M (50-70 anos) inscritos no ACES Barlavento 

  2% 4% 5% 

21298 426 852 1065 

Adesão 20%   0 0 0 

Adesão 30% 6389 170 256 319 

Adesão 40% 8519 170 341 426 

Adesão 50% 10649 213 426 532 

 

 Total/Ano Taxa estimada de utentes referenciados  

Total de H e M (50-70 anos) inscritos no ACES 

Sotavento e Central 

 2% 4% 5% 

15517 310 621 776 

Adesão 20% 3103 62 124 155 

Adesão 30% 4655 124 186 233 

Adesão 40% 6207 124 248 310 

Adesão 50% 7759 155 310 388 

 

 

 Total/Ano Taxa estimada de utentes referenciados  

Total de H e M (50-70 anos) inscritos no ACES 

Barlavento 

  2% 4% 5% 

21298 426 852 1065 

Adesão 20%   0 0 0 

Adesão 30% 6389 170 256 319 

Adesão 40% 8519 170 341 426 

Adesão 50% 10649 213 426 532 
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Total de H e M (50-70 anos) inscritos no ACES 

Sotavento e Central 

 2% 4% 5% 

15517 310 621 776 

Adesão 20% 3103 62 124 155 

Adesão 30% 4655 124 186 233 

Adesão 40% 6207 124 248 310 

Adesão 50% 7759 155 310 388 

O Núcleo de Rastreios de 2010 a 2011, criou uma pagina Web para o NR, onde o acesso ao SI 

de cada rastreio, vídeos explicativos, manuais de utilizadores e dos programas, bem como a 

estatística e relatórios de cada programam se encontram na intranet á disposição dos 

profissionais. 

Links: 

http://rastreios.arsalgarve.min-saude.pt/ 
http://cve.arsalgarve.min-saude.pt/ 

 

http://rastreios.arsalgarve.min-saude.pt/
http://cve.arsalgarve.min-saude.pt/
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Programas Rastreio Periodicidade População Alvo por ciclo 
PRC Mama  2/ 2 anos 51512 
PR CC Útero 3/3 anos 140 000 

PRCC Recto PSOF-2/2; Fibro- 5/5 120 180 

 

7.3. Infeção VIH/SIDA 

A Região do Algarve apresenta características socioeconómicas e culturais próprias que tornam 

a região particularmente vulnerável à propagação da infecção VIH/SIDA, que decorrem do facto 

de ser uma região turística, onde existe uma grande mobilidade à custa de uma população 

migrante (nacional e estrangeira) que procura emprego na indústria hoteleira e construção civil 

e do fluxo migratório de trabalhadores do sexo que procuram na região encontrar o seu 

mercado de trabalho. 

Todo este contexto cria um ambiente que favorece a ocorrência de comportamentos sexuais e 

práticas entre utilizadores de drogas injectáveis, facilitadores da propagação desta infecção. 

A 30 de Novembro de 2011, o Algarve registava 2.083 casos notificados de infecção VIH, dos 

quais 649 de SIDA, 208 Complexo Relacionado com SIDA (CRS) e 1.226 Portadores 

Assintomáticos (PA). O número total de novos casos de infecção VIH, diminui 26.4% entre 2007 

e 2010. 

Gráfico 26: Infecção VIH por estádio e ano de diagnóstico 2001 a 2010 

 

Fonte: Relatório 2011 do Programa de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/SIDA 

Um grande número de novos casos de infecção VIH continua a ser diagnosticado na fase de 

SIDA (28% em 2010). A via de transmissão predominante é a sexual/heterossexual. Em 2010, 

51% dos casos ocorreram em indivíduos heterossexuais, 29% em toxicodependentes e 19% em 

homo/bissexuais. Entre 2001 e 2010, verifica-se que a evolução da percentagem de casos de 
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infecção VIH na população heterossexual e toxicodependente se mantém relativamente estável 

e que houve um aumento de 9% para 19% na população homo/bissexual. 

Gráfico 27: Percentagem de casos de infecção VIH, por categoria de transmissão e ano de 

diagnóstico de 2001 a 2011 

 

Fonte: Relatório 2011 do Programa de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/SIDA 

 

Foi realizado o acompanhamento da evolução da situação epidemiológica da infecção na 

região, com base nos dados recebidos do Centro de Vigilância Epidemiológica de Doenças 

Transmissíveis. 

No Centro de Aconselhamento e Detecção Precoce da infecção VIH/SIDA (CAD), foram 

realizados 876 testes e detectados 11 casos reactivos. Os 876 utentes realizaram 

aconselhamentos pré e pós-teste, e tiveram a oportunidade de obterem informação, 

questionarem-se sobre os seus comportamentos, identificarem riscos e repensarem uma 

mudança de comportamento. 

A divulgação do CAD Faro, foi reforçada através do envio de brochuras e folhetos para as 16 

Câmaras Municipais, 20 Juntas de Freguesia (de Faro, Olhão, Loulé, S. Brás de Alportel), 113 

Farmácias de Oficina. 

Foi realizado um curso de formação em aconselhamento e detecção precoce.  

O CAD tem sido o suporte para a realização das actividades junto da comunidade e de 

populações mais vulneráveis, através do CAD Móvel, assegurando a formação contínua e a 

assessoria técnica aos profissionais das diferentes equipas técnicas, fornecendo os testes 

rápidos, material técnico, informativo e os suportes administrativos necessários. 
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Gráfico 28: CAD – atendimentos e testes realizados, Março 201 a Dezembro 2011 

 

Fonte: Relatório 2011 do Programa de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/SIDA 

Nota: o nº total de atendimentos inclui o nº de aconselhamentos pré-teste e pós-teste 

 

 

Em 2011, foram realizados 2.414 testes e detectados 21 casos reactivos (0,9%). No gráfico e 

tabela a seguir apresentados podemos observar a evolução do nº de testes realizados. 

Gráfico 29: CAD Móvel Faro – teste realizados 2004 a 2011 

 

Fonte: Relatório 2011 do Programa de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/SIDA 
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Tabela 38: Movimento do CAD móvel Faro, testes realizados, resultados reactivos, Janeiro 

2004 a Dezembro 2011 

 

Fonte: Relatório 2011 do Programa de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/SIDA 

Para a diminuição do número de testes realizados em 2011, contribuiu a redução das 

actividades realizadas na comunidade em consequência das restrições orçamentais. Como se 

pode observar a percentagem de testes reactivos que tinha diminuído em 2009, 2010 e 2011 

está aumentar. 

7.4. Diabetes 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crónica cada vez mais frequente na nossa sociedade, e 

a sua prevalência aumenta muito com a idade, atingindo ambos os sexos e todas as idades.  

A Diabetes é caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar (glicose) no sangue, a 

hiperglicemia. A hiperglicemia (açúcar elevado no sangue) que existe na Diabetes, deve-se em 

alguns casos à insuficiente produção, noutros à insuficiente ação da insulina e, frequentemente, 

à combinação destes dois fatores. As pessoas com Diabetes podem vir a desenvolver uma 

série de complicações. É possível reduzir-las através de um controlo rigoroso da hiperglicemia, 

da hipertensão arterial, da dislipidémia, entre outros, bem como de uma vigilância periódica dos 

órgãos mais sensíveis (retina, nervos, rim, coração, etc.). 

Os critérios de diagnóstico de Diabetes, de acordo com a Norma DGS N.º 2/2011, de 

14/01/2011, são os seguintes: 

Diabetes: 

a) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); ou 
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b) Sintomas clássicos de descompensação + Glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 

mmol/l); ou 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral 

(PTGO) com 75g de glicose; ou 

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 %. 

Prevalência da Diabetes 

A prevalência da Diabetes em 2011 é de 4,4 % da população da Região do Algarve, o que 

corresponde a um total de 22.177 indivíduos. 

A taxa de incidência da Diabetes fornece-nos a informação respeitante à identificação anual do 

número de novos casos de Diabetes. Em 2011 foram detectados 222 novos casos de Diabetes 

por cada 100 000 habitantes. 

 

Tabela 39: Região de Saúde do Algarve, Utentes Diabéticos por ACES - 31/12/2011 

Fonte: SIARS 

 

Programa de Rastreio e Tratamento da Retinopatia Diabética 

Neste âmbito deu-se continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos 

anos, tendo em vista assegurar um diagnóstico e tratamento atempado dos doentes afectados 

por problemas de retinopatia diabética. 

No final do ano de 2011 encontravam-se registados nos ACES/Centros de Saúde do Algarve 

22.177 utentes com guia do diabético atribuído, com a seguinte distribuição por local de 

inscrição: 



2011 

 

 

 
Relatório de Atividades 2011 

95 

Tabela 40: Região de Saúde do Algarve - Utentes Diabéticos por ACES/CS (Ano 2011) 

Agrupamentos 

Centros de Saúde 

Utentes 

Inscritos em 

31/12/2011 

N. Diabéticos 

a Dez/2011 

Diabéticos 

por 100 

Inscritos 

Pop. 

Residente INE 

2011 (estim.) 

Diabéticos 

por 100 

Residentes 

ACES 

BARLAVENTO 
178.761 8.252 4,6 163.950 5,0 

Aljezur 5.904 359 6,1 5.884 6,1 

Lagoa 27.281 1.352 5,0 22.975 5,9 

Lagos 35.305 1.299 3,7 31.048 4,2 

Monchique 6.876 397 5,8 6.045 6,6 

Portimão 59.113 2.933 5,0 55.614 5,3 

Silves 38.034 1.520 4,0 37.126 4,1 

Vila do Bispo 6.248 392 6,3 5.258 7,5 

ACES CENTRAL 269.080 10.456 3,9 232.068 4,5 

Albufeira 51.450 1.501 2,9 40.828 3,7 

Faro 77.763 3.256 4,2 64.560 5,0 

Loulé 82.215 2.784 3,4 70.622 3,9 

Olhão 46.490 2.309 5,0 45.396 5,1 

S Bras de Alportel 11.162 606 5,4 10.662 5,7 

ACES SOTAVENTO 61.605 3.469 5,6 54.987 6,3 

Alcoutim 3.227 298 9,2 2.917 10,2 

Castro Marim 17.137 1071 6,2 6.747 15,9 

Tavira 28.765 1511 5,3 26.167 5,8 

Vila Real Sto Antonio 12.476 589 4,7 19.156 3,1 

Total  509.446 22.177 4,4 451.005 4,9 

Fonte: Departamento de Contratualização, ARS Algarve,IP 

O número de diabéticos identificados representava uma prevalência de 4,4 utentes diabéticos 

por 100 inscritos no SINUS, a 31/12/2011, e de 4,9 utentes diabéticos por 100 residentes, tendo 

em conta os dados provisórios do censo de 2011, divulgados pelo INE, para o distrito de Faro. 

Analisando a distribuição por ACES, continua a verificar-se que é no ACES do Sotavento que a 

prevalência da diabetes é maior, enquanto o ACES Central regista níveis de prevalência da 

diabetes menores do que a média da Região de Saúde do Algarve, o que está de acordo com o 

esperado, tendo em conta que a prevalência da diabetes é maior em populações mais 

envelhecidas.  
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No entanto, não podemos deixar de referir que, para além do factor etário, esta taxa mais 

elevada pode também ser influenciada pelo trabalho sistemático e coordenado que o ACES 

Sotavento tem vindo a desenvolver e a consolidar no diagnóstico e controlo da  Diabetes 

Mellitus Tipo 2.  

No que respeita à actividade de rastreio da retinopatia diabética, em 2011, apresentam-se os 

dados mais relevantes, no quadro seguinte. 

Tabela 41: Execução do Rastreio da Retinopatia Diabética por ACES (Ano 2011) 

Rastreio da Retinopatia Diabética ACES Barlavento ACES Central ACES Sotavento
Total da Região de 

Saúde do Algarve

Diabéticos identificados 8.252 10.456 3.469 22.177

Diabéticos Convocados para Rastreio 8.040 6.470 3.340 17.850

% Diabéticos convocados para Rastreio 97,4% 61,9% 96,3% 80,5%

Diabéticos Rastreados 6.592 4.591 2.287 13.470

Taxa de comparência ao Rastreio 82,0% 71,0% 68,5% 75,5%

Diagnósticos efectuados 6.664 4.627 2.287 13.578

 Execução do Rastreio da Retinopatia Diabética por ACES (Ano 2011)

Fonte: Departamento de Contratualização, ARS Algarve, IP 

Como se pode observar foram convocados 17.850 utentes diabéticos, correspondendo a 80,5% 

dos diabéticos identificados, o que representa a taxa mais elevada nos últimos anos (60% em 

2010 e 74% em 2009), sendo que esta taxa foi de 97,4% no ACES do Barlavento e apenas 61,9 

% no ACES Central. O facto de o rastreio ter sido implementado mais recentemente na zona 

central e sotavento, conjugado com algum déficit de capacidade do Centro de Rastreio do 

Hospital de Faro, explica esta disparidade de cobertura.  

A taxa média de comparência foi de 75,5%, continuando o Barlavento com uma melhor 

resposta, com uma taxa de 82%, o que decorre do facto do rastreio estar já perfeitamente 

consolidado no Centro de Rastreio do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE . 

Assim, no ano de 2011, foram efetivamente rastreados um total de 13.470 utentes, 

correspondente a 60,7% dos utentes diabéticos na Região de Saúde do Algarve, o que 

representa um acréscimo da ordem de 15 %, relativamente a 2010 (nesse ano foram rastreados 

9.395 utentes, 45% dos utentes diabéticos) e de 11% relativamente a 2009 (com uma taxa de 

cobertura de 54%). 

 Os centros de rastreio estão localizados nos dois hospitais da região, no quadro de um 

protocolo celebrado com a ARS, sendo que as convocatórias e o controlo de execução têm sido 
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assegurados directamente pela ARS Algarve. No quadro seguinte apresentamos a actividade 

desenvolvida em 2011, por centro de rastreio. 

Tabela 42: Execução do Rastreio da Retinopatia Diabética por Centro Rastreio (Ano 2011) 

Rastreio da Retinopatia Diabética Centro de Rastreio CHBA
Centro de Rastreio 

Hospital de Faro

Total da Região de 

Saúde do Algarve

Diabéticos identificados 9.753 12.424 22.177

Diabéticos Convocados para Rastreio 9.524 8.326 17.850

% Diabéticos convocados para Rastreio 97,7% 67,0% 80,5%

Diabéticos Rastreados 7.649 5.821 13.470

Taxa de comparência ao Rastreio 80,3% 69,9% 75,5%

Diagnósticos efectuados 7.738 5.840 13.578

 Execução do Rastreio da Retinopatia Diabética por Centro Rastreio (Ano 2011)

 Fonte: Departamento de Contratualização, ARS Algarve, IP 

Como se pode observar o centro de rastreio do Hospital de Faro tem na sua área de influência 

cerca de 56% dos diabéticos identificados na região. Contudo, por carência de recursos 

humanos afetos ao rastreio, apenas foram convocados 67% dos utentes, sendo a taxa de 

comparência de 69,9%. A melhoria da taxa de cobertura implica um reforço de recursos de 

humanos na área da oftalmologia e uma melhor organização interna da actividade. No CHBA, 

tanto a taxa de convocados como de rastreados, á semelhança de anos anteriores, mantêm-se 

num nível execelente. 

No que respeita aos diagnósticos realizados, como se pode observar no quadro a seguir 

apresentado, foram diagnosticados para tratamento 1.337 utentes (1.346 diagnósticos), 

correspondente a 9,9% do n.º de utentes rastreados na região.  

Tabela 43: Execução do Rastreio da Retinopatia Diabética por Centro Rastreio (Ano 2011) 

Rastreio da Retinopatia Diabética
Centro de Rastreio 

CHBA

Centro de Rastreio 

Hospital de Faro

Total da Região de 

Saúde do Algarve

N.º utentes com Diagnóstico Tratamento 782 555 1.337

N.º Diagnósticos encaminhamento Tratamento 791 555 1.346

Tratamento concluído 770 339 1.109

Faltaram ao tratamento 21 50 71

Outros 166 166

 Execução do Rastreio da Retinopatia Diabética por Centro Rastreio (Ano 2011)

 Fonte: Departamento de Contratualização, ARS Algarve, IP 
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Analisando os dados por centro de rastreio verifica-se uma taxa de diagnósticos com indicação 

para tratamento ligeiramente mais elevada na área do CHBA: 10,2%, contra 9,5% na área de 

Faro. 

Em termo de tratamentos concluídos, constata-se uma resposta mais efectiva no CHBA, com 

97% dos tratamentos concluídos, enquanto o Hospital de Faro apresenta uma taxa de 61%, 

com um maior número de utentes a faltarem ao tratamento na área de influência do Hospital de 

Faro. 

 

7.5. Programa de Combate à Obesidade 

Atividades no âmbito da saúde escolar 

 Realização de 28 reuniões com pais e encarregados de educação sobre alimentação e 

atividade física, num total de 573 participantes. 

 Realização de 767 sessões de educação alimentar com alunos, num total de 18207 

participantes. 

 Desenvolvimento do Projeto Escola Ativa com o envolvimento de 298 estabelecimentos de 

ensino, 1453 professores e 31151 alunos provenientes de 49 Agrupamentos Escolares. 

Divulgação do programa em conclaves técnico-científicos 

 Participação no 28º Encontro Nacional de Clínica Geral com a apresentação do Programa 

de Combate à Obesidade Infantil na Região do Algarve. 

 Participação no Fórum de Projetos de Prevenção da Obesidade, organizado pela Direção 

Geral da Saúde – Plataforma Contra a Obesidade, com a apresentação das Estratégias de 

Promoção do Peso Saudável no Algarve. 

 Participação no 15º Congresso Português de Obesidade com a organização e apresentação 

do Simpósio Intervenções Breves em Alimentação e Exercício Físico na Promoção do Peso 

Saudável. 

Atividades de formação 

 Participação e colaboração em 4 Cursos de Formação, de 25 horas, com 287 docentes, 

num total de 20 horas de formação, sobre “Nutrição, Alimentação Saudável e Obesidade 

infantil”. 

 Participação no Encontro Regional de Internos e Orientadores de Medicina Geral e Familiar 

do Algarve – 2011, com a apresentação dos materiais de apoio ao aconselhamento breve 

em alimentação saudável e atividade física regular aos 62 médicos. 
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 Realização de um Curso de “Abordagem da Obesidade em Cuidados de Saúde Primários”, 

com 16 participantes, organizado pelo Gabinete de Formação da ARS Algarve, IP. 

Elaboração de materiais de educação para um peso saudável 

 Concepção do guião e coordenação da realização do videograma “Alimentação Saudável: 

como comer ao longo da vida”. 

 Produção de 9 textos sobre alimentação saudável e atividade física regular. 

Abordagem terapêutica da obesidade 

 Consulta de nutrição com crianças/ adolescentes em 269 primeiras consultas e 936 

subsequentes. 

 Abordagem terapêutica individual de adultos em 751 primeiras consultas e 2432 

subsequentes. 

 Conclusão da concepção do fluxograma para abordagem terapêutica da obesidade infantil e 

juvenil, de articulação entre os ACES (Central e Sotavento) e o Hospital de Faro, EPE. 

 Realização de estudo sobre o impacto dos materiais de apoio ao aconselhamento breve em 

alimentação saudável e atividade física regular, em utentes e profissionais de saúde. 

 Comparativamente ao ano 2010, a tabela seguinte sumariza a evolução positiva percentual 

alcançada, dado o reforço que houve em recursos humanos durante o ano 2011: 

Tabela 44: Crescimento das actividades 2010/2011 

Sessões com alunos Consultas 

crianças/adolescentes 

Consultas a adultos 

Sessões Participantes Primeiras Subsequentes Primeiras Subsequentes 

+ 20% + 30% + 50% + 134% + 50% + 120% 

Fonte: Sinopse do Relatório 2011do  Programa de combate à obesidade 

 

7.6. Programa Nacional de Vacinação 

Está a ocorrer uma reestruturação dos serviços de saúde que se reflete em diferentes formas 

de oferta do serviço de vacinação à população, que é necessário apoiar e acompanhar. Neste 

contexto, tem sido uma preocupação para o Departamento de Saúde Pública, continuar a 

assegurar a acessibilidade à vacinação e a qualidade da sua prática. É primordial continuar a 

garantir coberturas vacinais elevadas de modo a se conseguir consolidar a redução da 

morbilidade e mortalidade devidas às doenças alvo do PNV, consolidar a eliminação da 

poliomielite, eliminar o sarampo e a rubéola, proteger os adultos contra o tétano e difteria. 

Fornecimento de vacinas aos locais de vacinação 
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Foi elaborado o mapa de previsão de vacinas para 2012 e efectuados acertos ao longo do ano. 

Acessibilidade à vacinação e Qualidade da prática da vacinação 

Foi efectuado o acompanhamento das estratégias aplicadas pelos ACES.  

Funcionamento da rede de frio 

Como experiência piloto, foi instalado um sistema de monitorização centralizado para controlo 

das temperaturas dos frigoríficos, em duas Unidades de Saúde do Centro de Saúde Albufeira e 

quatro de Olhão. Foi organizado o transporte de vacinas em carro frigorífico do Serviço 

Farmacêutico da ARS Algarve para os Centros de Saúde. Os 17 frigoríficos do Serviço 

Farmacêutico da ARS Algarve que ficaram disponíveis (devido à instalação duma câmara 

frigorífica neste serviço) foram reforçar a capacidade do frio de Unidades de Saúde. 

Gestão dos ficheiros de vacinação 

 Foram validados os critérios de exclusão de utentes registados no módulo de vacinação 

do SINUS. A maioria dos utentes passou a ter informação sobre o motivo de exclusão. 

 Foi efectuado o apoio direto a Unidades de Saúde, para resolução de problemas de 

gestão dos ficheiros de vacinação 

 Formação dos profissionais diretamente implicados na vacinação  

 Foi prestado apoio contínuo, a todos os profissionais implicados na vacinação.  

 Efetuado um curso de formação, frequentado por 22 enfermeiros. 

 Realizados dois cursos de formação sobre vacinação de Recém-nascidos, para 

enfermeiros da Maternidade do Hospital de Faro EPE. 

 Para atualização da informação do “dossier de vacinas”, iniciou-se o envio para os 

ACES, duma “pasta” em suporte informático, contendo todas as circulares da DGS 

sobre vacinação. 

 Os dois elementos que integram a coordenação regional do PNV, participaram nos dias 

24 e 25 de Novembro no Workshop “PNV – Divulgação de Boas Práticas”, organizado 

pela DGS. 

Monitorização do funcionamento dos Serviços de Vacinação 

Foram realizadas visitas de acompanhamento aos serviços de vacinação do Centro de Saúde 

de Olhão/ACES Central. 

Campanha de vacinação contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV) 
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Foi implementado o 3º e último ano da Campanha de vacinação. Foram enviadas cartas 

acompanhadas de brochuras, aos encarregados de educação das 2343 raparigas alvo desta 

Campanha (17 anos).  

 

Avaliação da cobertura vacinal 

Foram efectuadas a 30 de Junho e 31 de Dezembro. Os resultados destas avaliações, 

acompanhados por recomendações para reforço das estratégias de vacinação, foram 

divulgados pelos 3 ACES. 

Vigilância epidemiológica das doenças evitáveis pela vacinação abrangidas pelo PNV 

Foi acompanhada a notificação de doenças de declaração obrigatória abrangidas por vacinas 

incluídas no PNV e efectuada a sua correlação com as taxas de cobertura vacinal atingidas. 

Vacinação contra a gripe com a vacina trivalente e a vacina monovalente na época 2010/2011. 

Foi implementada junto dos ACES e Hospitais: a vacinação dos grupos prioritários e a 

vacinação gratuita de grupos de risco; a divulgação de cartazes dirigidos aos utentes 

beneficiários do Complemento Solidário do Idoso. 

Reforço da Vigilância Epidemiológica e Controlo do Sarampo 

 Perante a ocorrência de surtos de sarampo em diversos países da Europa, foram 

implementadas estratégias junto dos ACES e Hospitais para intensificação da vacinação 

com a VASPR, reforço da vigilância epidemiológica e controlo do sarampo.  

 Foi ainda estabelecida a articulação com os Estabelecimentos Prisionais, para se 

proceder à vacinação de reclusos e funcionários. 

Semana Europeia da vacinação (23-30 de Abril de 2011) 

Foi promovido junto dos ACES: o reforço da vacinação (convocatória dos utentes em falta); a 

divulgação de cartazes, folhetos e autocolantes; a divulgação do concurso nacional de desenho 

- “As vacinas podem salvar vidas – vacina-te”. Foi atribuído o 1º prémio na categoria das 

crianças com menos de 5 anos, a um aluno do Centro Infantil “O Pinóquio” de Tavira. 

Divulgação e implementação de normas e orientações emitidas pela Direção Geral de Saúde e 

colaboração na implementação de programas de âmbito nacional. 



2011 

 

 

 
Relatório de Atividades 2011 

102 

 A ARS Algarve IP, colaborou na fase de experimentação do Programa informático e-

vacinas e na validação final da definição dos referenciais de formação no domínio da 

vacinação.   

 Foram divulgadas e implementadas: a Orientação-Geral da Saúde nº 001/2011 sobre 

“Recomendações para a prevenção de sarampo nas unidades de saúde”; as orientações 

sobre a profilaxia pós-exposição contra a raiva; a Norma nº 040/2011 sobre o Programa 

Nacional de vacinação 2012. 

Articulação com outras Instituições 

 Foi estabelecido um protocolo com o Hospital Particular do Algarve SA, para se 

implementar a vacinação dos recém-nascidos na Maternidade deste Hospital - Unidade 

das Gambelas. Foi realizada a formação dos enfermeiros desta maternidade.  

 Iniciou-se o processo para se estabelecer um protocolo com o Hospital de Loulé SA, 

para fornecimento da vacina Td ao Serviço de Atendimento Permanente/Urgência. 

 Foi efectuada a articulação com a empresa Fresenius para fornecimento de vacinas 

contra a hepatite B, para administração aos utentes em hemodiálise. 

 

7.7. Programa Nacional de Saúde Escolar 

Com a reestruturação dos CSP, tanto a equipa regional como as equipas de Saúde Escolar das 

recentes unidades formadas, têm-se confrontado com novos desafios organizativos, com 

repercussão no processo da Promoção da Saúde em Meio Escolar. Contudo, têm-se 

conseguido taxas de cobertura razoáveis da população abrangida por acções da saúde na 

escola, como se pode observar nos quadros seguintes. 

A percentagem de crianças com Exame Global de Saúde continua muito baixa, pelo que será 

necessário definir novas estratégias para promover estas consultas de vigilância junto da 

Equipas de Medicina Familiar. 
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Ter-se-á também que reformular a forma de obter as taxa de imunidade de grupo nas escolas, 

uma vez que a verificação nas escolas das percentagens de crianças bem vacinadas nos 

diferentes grupos etários é muito inferior às verificadas no SINUS. 

 

A Alimentação Saudável, a Educação Sexual e a Atividade Física são as áreas de promoção e 

educação para a saúde que mais alunos abrangem. 

 

 

 % de alunos 
com ESG   

Exame de Saúde Global 

Aos 6 anos de 
idade 29,6% 

Nº Alunos (em 
31/Dezembro) 

    
Completaram 6 

anos 
Completaram 13 

anos 

Aos 13 anos de 
idade 20,4% Matriculados       4.804 4.965 

    
Com E.S.G. 
efectuados       1.423 1.015 

% alunos c/ 
PNV 
actualizado   

Programa Nacional de Vacinação 

No Ens. Pré-
Escolar 80,4% 

Nº Alunos (em 
31/Dez.) 

E. Pré-
Escolar 

Completaram 
6 anos 

Completaram 
13 anos 

Aos 6 anos de 
idade 88,8% Matriculados   8.505 4.226 4.216 

Aos 13anos de 
idade 79,9% 

Com PNV 
actualizado   6.836 3.751 3.367 
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7.8. Sistema Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI) 

Saúde em Crianças e Jovens 

As actividades desenvolvidas integram-se, em três áreas: 

• Sistema Nacional de Intervenção Precoce 

• Aleitamento Materno  

• Saúde Infantil 

A Subcomissão Regional do Algarve do Sistema Nacional de Intervenção Precoce (SNIPI), 

dinamizou e participou nas reuniões preparatórias para constituição das Equipas Locais de 

Intervenção Precoce (ELI’s), com a presença dos Agrupamentos dos Centros de Saúde 

(Barlavento, Centro e Sotavento), Agrupamentos de Escolas de referência para a IPI, IPSS com 

acordos de cooperação celebrados com o ISS, IP, Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio e 

Hospital Central de Faro. 

Participação na organização do Encontro Regional para formalização da constituição das ELI’s, 

em 26 de Maio de 2011. 

As Equipas Locais de Intervenção integraram cerca de 700 crianças, apoiadas nos cuidados 

primários, IPSS e consultas hospitalares. 

A colaboração das consultas hospitalares no SNIPI permitiu a integração precoce de crianças 

que apesar de apresentarem critérios de elegibilidade e idade inferior a 6 anos, eram 

acompanhadas em exclusivo nas consultas hospitalares. 

Após a formalização das cinco ELI´s da região participou activamente nas reuniões entre a 

Subcomissão e as equipas, quer em plenário quer com as Coordenadoras de ELI para 

divulgação das orientações da Comissão Nacional do SNIPI e do manual técnico, e elaboração 

e adequação de documentação complementar. 

Participação na análise e discussão dos regulamentos internos das ELI’s.  

Não foi possível concretizar a constituição do Núcleo de Supervisão Técnica previsto, 

aguardando-se orientações, da comissão nacional, em relação às regras para o seu 

funcionamento.  

Nas actividades desenvolvidas no âmbito do programa de Protecção, Promoção e Apoio ao 

Aleitamento Materno da ARS Algarve, IP, no curso para profissionais de instituições candidatos 

à Iniciativa Hospital Amigo dos Bebés (20h) dinamizado pelo Hospital de Faro em Março 2011.  

Consultadoria em Aleitamento Materno quer aos Conselheiros em Aleitamento Materno e aos 

Promotores em AM, de acordo com a sua solicitação. 

Apesar das necessidades sentidas pelas várias Unidades (USF e UCC) não foi possível realizar 

cursos de formação específica em aconselhamento em aleitamento. 
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7.9. Plano de Contingência Regional para Temperaturas Extremas Adversas  

As temperaturas extremas adversas constituem uma ameaça para a Saúde Publica. Vários 

estudos revelam uma associação entre o aumento da mortalidade/morbilidade e a ocorrência de 

ondas de calor (oc) e períodos de frio intenso. No ano transato, por proposta da DGS, o período 

de vigilância das temperaturas foi alargado e nessa sequência surge a nova designação do 

Plano e a ativação do módulo frio, a decorrer pelo período de outono/inverno, entre 15 

Novembro a 31 de Março. 

O Plano teve como objetivo geral a Obtenção de ganhos em Saúde através da minimização do 

impacto negativo de temperaturas extremas adversas sobre a Saúde da população do Algarve 

anualmente, pelo período entre 15 de Maio a 30 de Setembro(Módulo Calor) e entre 15 

Novembro a 31 de Março (Módulo Frio).Especificamente o Plano pretendeu acionar o Sistema 

de Previsão e Alerta; Avaliar diariamente o risco da saúde da população do Algarve;  Reforçar e 

adequar os cuidados de saúde e, em função do Nível de Alerta, acionar os mecanismos de 

resposta a desenvolver pelos serviços de Saúde e divulgar informação com recomendações 

dirigidas à população em geral e entidades com responsabilidade social, Instituições de 

acolhimento de idosos e crianças. 

Durante o período de vigência do plano – Módulo Calor e Módulo Frio, foi acionado o Sistema 

de Previsão, Alerta e Resposta assegurando-se a receçãodos dados necessários à definição de 

alerta e foi estabelecido um circuito de recepção e difusão de informação a todas as entidades 

envolvidas no Plano.  

A monitorização dos dados disponibilizados pela DGS, IM (Instituto de Meteorologia), 

INSA/DEP (Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge), 

ANPC (Autoridade Nacional de Proteção Civil) permitiu a este Departamento avaliar diariamente 

o risco da saúde da população do Algarve, definir e emitir diariamente o Nível de Alerta para o 

dia seguinte (até às 16h). Foi determinado haver risco para a saúde da população em 5 dias e 

emitidos Alertas Amarelo nos dias 17 e 18 de Junho, 10 e 15 de Julho e dia 8 Agosto (módulo 

calor) e nos dias 4 a 14do mês de fevereiro pp. Não foi emitido nenhum Alerta Nível 3, 

Vermelho.  

Foram informados os Serviços de Saúde internos, como as autoridades de saúde, conselhos 

executivos e direções clínicas dos ACES (Agrupamentos de Centros de Saúde) do Barlavento, 

Central e Sotavento, Rede de Cuidados Continuados Integrados e outros serviços de saúde 

como os Hospitais públicos e para a Coordenação Regional da Cruz Vermelha. Fora do âmbito 

dos Serviços de Saúde, os Alertas Amarelo foram difundidos para outras entidades como o 
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Comandando Distrital de Operações de Socorro, Centro Distrital de Segurança Social, 

autarquias, Juntas de freguesia e outras instituições com responsabilidade social ou que 

trabalhem com elementos da população mais vulnerável, como os centros de acolhimento de 

idosos, de crianças bem como outras associações.  

A identificação e a compilação em suporte informático dos contactos e endereços de e-mail de 

entidades da Região do Algarve que trabalham com os grupos de risco e população em geral 

(centros de acolhimento de idosos, de crianças, unidades turísticas, diversas associações e 

outros serviços de saúde) já iniciada nos anos transactos, foi novamente atualizada por forma a 

dar continuidade ao pretendido, isto é, em situações de risco informar de uma forma expedita o 

maior número possível de instituições e habitantes.  

Nos dias em que foram emitidos Alerta Amarelo as referidas entidades foram informadas via e-

mail do Nível de Alerta emitido e difundidas recomendações e cuidados a adoptar para 

minimizar o impacte do calor. Nos Serviços de Saúde foi criado um circuito paralelo de 

comunicação via sms, de modo a comunicar os alertas.  

Foram impressos cerca de 5000 folhetos trípticos também em versão inglesa e feita distribuição 

junto dos serviços de saúde, entidades externas e no âmbito do Plano de Verão 2011, nos 32 

postos de praia do Plano de Verão., Autarquias, Postos de Turismo através da Região Turismo 

do Algarve e em eventos regionais onde a ARS Algarve esteve presente com o Stand 

Institucional.  

Foi realizada ação de sensibilização na Unidade de Saúde Pública de Tavira, dirigida à 

comunidade escolar, sobre a temática “Calor” e “Saúde e Ambiente”.Realizaram-se várias 

entrevistas sobre o Plano e a temática ondas de calor/efeitos na saúde, dirigidas ao Delegado 

de saúde regional e seu adjunto.  

Foram colocados banners on-line em diversos jornais da Região e enviadas notas de imprensa 

e divulgada pelos jornais regionais/ portais da Internet.  

Foi ativado o microsite especial Ondas de Calor. Em virtude da reativação da Rede de 

monitorização da Qualidade do ar exterior por parte da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDRAlg), foi estabelecido um circuito de comunicação 

e procedimentos de atuação em episódios de excedência de ozono, entre esta entidade e este 

Departamento.  

A metodologia utilizada na avaliação do risco e difusão de informação e recomendações à 

população pareceu-nos adequada e eficaz. 
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7.10. Programa de Gestão de Resíduos Hospitalares nos Serviços de Cuidados de 

Saúde Primários  

O Resíduo hospitalar é definido como “o resíduo resultante de atividades médicas 

desenvolvidas em unidades prestadoras de cuidados de saúde, em atividades de prevenção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e investigação, relacionada com seres humanos ou 

animais, em farmácias, em atividades médico-legais, de ensino e em quaisquer outras que 

envolvam procedimentos invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens”. 

A gestão integrada de resíduos compreende as operações de produção, triagem, deposição, 

armazenamento, recolha, o transporte, tratamento, valorização e eliminação de resíduos.  

Este Programa dá cumprimento ao disposto no Regime Geral da Gestão de Resíduos -Decreto-

Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e no Despacho n.º 242/96, de 13 de Agosto, o qual emana 

as Normas de Organização e Gestão dos Resíduos Hospitalares. Ambos conferem primordial 

importância aos princípios de hierarquia de gestão (valorização de resíduos em detrimento da 

eliminação direta), da correta triagem de resíduos (consoante a sua perigosidade e tipologia) e 

recolha seletiva dos resíduos passíveis de valorização. A valorização constitui um objetivo 

prioritário da política de gestão de RH, “evitar e reduzir a sua produção, bem como o seu 

carácter nocivo, devendo salvaguardar também ou pelo menos, reduzir o risco para a saúde 

humana e ambiente causado pelos resíduos. 

Os Serviços deverão aplicar boas práticas em todas as etapas da gestão de RH, isto é, 

minimização na produção de RH, adequada triagem, acondicionamento e armazenamento, por 

forma a reduzir o risco associado ao manuseamento dos RH perigosos, garantindo proteção 

individual de todos aqueles que com eles contactam, assim como da população em geral. 

Objectivo Geral: Minimização de risco, quer para o ambiente quer para a saúde humana (de 

trabalhadores, utentes e comunidade).  

Objectivos Específicos: Cumprimento da legislação em sede de gestão de resíduos, nas 

diversas operações que a integram: produção, triagem, deposição, armazenamento, recolha, o 

transporte, tratamento, valorização e eliminação de resíduos, atendendo às especificidades dos 

resíduos hospitalares e aos locais de produção (Serviços de Cuidados de Saúde Primários).  

Optimização das operações de gestão de resíduos, no sentido da melhoria do desempenho 

ambiental nos Serviços de Saúde Primários da ARS Algarve, I.P.  
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Acompanhamento das atividades desenvolvidas e avaliação de procedimentos/equipamentos/ 

infraestruturas, no âmbito da gestão de resíduos, produzidos nos CS, LRSP, Serviços 

Farmacêuticos e Sede da ARS Algarve, I.P. 

Realização de auditorias internas aos CS; inscrição anual dos produtores de RH da ARS 

Algarve (CS, LRSP, Serviços Farmacêuticos e Sede) no Sistema Integrado de Registo da 

Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA) e inserção de dados anuais de produção de 

resíduos no SIRAPA;  

Formação dos profissionais de saúde sobre gestão de RH; estabelecimento de protocolos e 

contratos com outras entidades e empresas para recolha, transporte e tratamento final de 

resíduos. 

O Quadro seguinte apresenta os valores globais de RH produzidos em 2011 (valor bruto e 

relativo) pelos serviços da ARS Algarve. 

Produção global anual absoluta de resíduos 
Grupos I e II 113. 287 Kg (69%)  
Grupo III 44. 930 Kg (27%) 

 
 

Grupo IV 5. 740 Kg (4%)  
Produção anual relativa de resíduos 

Taxa média de recolha 
seletiva 

25,7 %  

Nota: No quadro não estão incluídos os resíduos líquidos produzidos por alguns Serviços de saúde 

 

7.11. Tabagismo  

Não existe programa de prevenção e controlo de tabagismo desenvolvendo-se apenas 

atividades associadas à cessação tabágica. 

As taxas de cobertura encontram-se refletidas na tabela seguinte  

Total 0.19% 

Masculino 0.15% 
Feminino 0.29% 

 

Ao longo de 2011 deixaram de se realizar consultas de apoio intensivo à cessação tabágica nas 

unidades de Portimão, Lagoa, Loulé e pólo de Messines da unidade de Silves devido ao facto 

dos profissionais de saúde que as asseguravam se terem aposentado. Em Dezembro de 2011 

funcionavam consultas nas unidades de Silves, Faro, Hospital de Faro, Tavira e Vila Real de 

Santo António 
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Devido à ausência de forma de registo padronizada e informática, não foi possível calcular as 

taxas de abstinência. 

Outras atividades 

Foram dinamizadas ações de sensibilização para a problemática do tabagismo e de incentivo à 

cessação tabágica nas comemorações do dia Nacional do AVC, Dia Mundial do Não Fumador e 

na participação da ARS Algarve na FATACIL. 
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7.12. Programa de Prevenção e Controlo da Infeção Associada aos Cuidados de 

Saúde (ICAS) 

O programa de prevenção e controlo das IACS visa identificar e reduzir os riscos de 

transmissão de infecções decorrentes da prestação de cuidados nos vários níveis de cuidados 

(Hospitalares, Cuidados de Saúde Primários e Cuidados Continuados Integrados), através da 

implementação da Vigilância Epidemiológica (VE) destas infecções, elaboração e divulgação de 

normas de boas práticas, formação de profissionais e da consultoria e apoio às unidades de 

saúde. 

Consolidar o funcionamento da rede de estruturas de controlo de infecção existente nos 

diferentes níveis de cuidados de saúde e promover a sua articulação efectiva com o grupo 

coordenador regional de prevenção e controlo de infecção (GCR). 

 Foi concluído o processo de constituição das Comissões de Controlo da Infecção 

(CCIs), em todos os níveis de cuidados de saúde (100 % de CCIs). Estão em atividade e 

realizaram reuniões periódicas. 

 Realizadas reuniões do representante do GCR com as CCI do nível de cuidados que 

representam, para discussão de aspetos relacionados com a organização e 

desenvolvimento das atividades e elaboração dos planos de ação. Ao nível hospitalar 

estiveram envolvidos nas reuniões para além dos elementos da CCIs elementos dos 

órgãos de gestão.  

Programas de Vigilância Epidemiológica  

 Feito o acompanhamento e apoio à gestão de situações de utentes de Lares portadores 

de microrganismos epidemiologicamente significativos (multirresistentes ou clostridium 

difficile) e de surtos em duas unidades hospitalares. 

 Operacionalizada a colaboração das estruturas de controlo de infeção dos CSP na VE 

da infeção do local cirúrgico.  

 57 % das unidades hospitalares aderiram a pelo menos um dos programas de vigilância 

epidemiológica.  

Realizada ao nível de CSP a monitorização de normas de boa prática através da realização de 

auditorias internas periódicas 

Normas de boas práticas 

 Todas unidades de cuidados têm manual iniciado. 
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 Foi feita a divulgação e acompanhamento da implementação das normas de Boa 

Prática. 

 Deu-se continuidade às atividades de divulgação, implementação e operacionalização 

da Campanha Nacional da Higiene das Mãos (CNHM). Ao nível dos CSP para além das 

unidades de Faro e Olhão que participaram numa experiência piloto, aderiram mais duas 

unidades (CS) nos ACES Central e Barlavento e todas unidades do ACES Sotavento. 

Todas as unidades de Cuidados Continuados Integrados aderiram à CNHM. Ao nível 

hospitalar três unidades privadas não aderiram. Todas unidades aderentes 

desenvolveram atividades formativas e a realização de observações da prática da 

higiene das mãos.   

Formação/Informação 

 Todas as unidades hospitalares e dos cuidados continuados desenvolveram atividades 

de formação para os seus profissionais. 

 Ao nível dos Cuidados de Saúde Primários foram dinamizadas duas ações de formação 

para elos de ligação e promovida a participação de elementos das equipas de controlo 

da infeção em formações promovidas por entidades externas. 

Outras atividades 

Participação nas comemorações do Dia Mundial da Saúde, cujo tema foi “Resistência aos 

antimicrobianos”. 

 

7.13. Segurança do Doente 

A segurança do doente, enquanto componente fundamental da qualidade dos cuidados de 

saúde, assumiu uma relevância particular nos últimos anos. 

Diversos estudos internacionais e nacionais são unânimes em demonstrar que 

aproximadamente 10% dos doentes que recorrem ao hospital sofrem um evento adverso como 

consequência dos cuidados prestados. As causas mais frequentes são: o uso de 

medicamentos, as infecções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) e as complicações peri 

operatórias. Estes estudos são também unânimes ao afirmar que aproximadamente 50% destas 

complicações poderiam ter sido prevenidas. 

As IACS, estão entre as causas mais frequentes e potencialmente mais nocivas dos danos não 

intencionais que afectam, em média, um em cada vinte doentes internados, o que corresponde, 

anualmente, a 4,1 milhões de doentes na UE. 
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As IACS são frequentemente difíceis de tratar devido à resistência aos antimicrobianos por 

parte dos microrganismos que as provocam. 

De acordo com as orientações internacionais supracitadas, e com o intuito de ir preparando a 

Região do Algarve para a implementação de um Programa de Segurança do Doente de âmbito 

Nacional, a Administração Regional de Saúde do Algarve considera oportuna a criação de um 

“Programa Regional para a Segurança do Doente”, sob as orientações da Direcção-Geral da 

Saúde. 

A missão do PRSD – ARS Algarve é aumentar a segurança na prestação de cuidados ao 

doente na Região do Algarve, implementando medidas nas áreas da prevenção e controlo das 

IACS, na prevenção e controlo dos eventos adversos decorrentes das cirurgias, na prevenção e 

controlo da ocorrência de feridas nos doentes, na prevenção e controlo dos erros 

medicamentosos. 

Objectivos 

• Promover a divulgação do PRSD – Algarve 

• Garantir o cumprimento das orientações emanadas pela Direcção-Geral da Saúde/ 

departamento da Segurança do Doente 

• Garantir o cumprimento das orientações emanadas pela Coordenação do PRSD, na 

ARS Algarve  

• Disponibilizar informação sobre as diversas áreas da segurança do doente aos 

profissionais e cidadãos como forma de contribuir para a promoção de uma cultura de 

segurança. 

• Dotar os profissionais de saúde com conhecimentos actualizados nas áreas prioritárias 

da Segurança do Doente Para promover a adopção de boas práticas no atendimento aos 

utentes da ARS - Algarve. 

• Conhecer a organização dos cuidados prestados à população da ARS- Algarve no 

âmbito da prevenção e controlo dos Eventos adversos nas diversas áreas da Segurança do 

Doente 

Actividades 

• Programa Regional de Segurança do Doente (PRSD – ARS Algarve). Tem estado a ser 

desenvolvido o documento de desenvolvimento do programa. Neste âmbito foi solicitada a 
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colaboração de elementos ligados a esta área e foi feito estágio de observação numa instituição 

hospitalar referência nacional na área da segurança do doente e gestão de risco. 

Participou-se ainda em actividade formativa em segurança do doente e gestão de risco 

elaborada no Hospital central de Faro. 

• Formação na área da Segurança do Doente. Foi elaborada candidatura a 3 actividades 

formativas na área da segurança do doente e gestão de risco para 2012, com a duração de 2 

dias dirigida a lugares de gestão e elementos dinamizadores nos cuidados de saúdes primários.  

• Estudo para a avaliação da cultura de Segurança do Doente nos hospitais. Dentro deste 

âmbito foi escolhido um hospital da região para integrar o estudo, foi feito o acompanhamento 

do estudo e divulgados os resultados ao Conselho Directivo da ARS Algarve, bem como foram 

feitas deslocações para várias reuniões na DGS para desenvolvimento deste estudo; 

• Sistema Nacional de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos. Neste âmbito 

assistiu-se a apresentação do sistema em Lisboa na DGS e deu-se conhecimento da 

operacionalização deste projecto ao CD da ARS Algarve através de relatório. Fez-se a 

testagem do sistema através de simulação de introdução de um evento adverso na aplicação 

nacional e detectou-se inconformidade com a designação das unidades de saúde. Fez-se 

comunicação com o coordenador nacional e aguardam-se as alterações necessárias. Foram 

transmitidas as limitações detectadas na reunião de apresentação. 

• Feridas (Grupo Técnico das Feridas). Participou-se nas reuniões programadas de 

periodicidade mensal e nas actividades inerentes a este grupo. 

• Campanha Nacional de Higiene das Mãos (CNHM), através da participação em 

actividades formativas no âmbito da e na elaboração de auditorias às práticas. 

• Cirurgias Seguras. Foi criada rede de elos de ligação a nível da região em todas as 

Instituições públicas e privadas. Facilitou-se ainda a articulação com a coordenação nacional 

para resolução de questões relacionadas com o projecto. 

• Programa Nacional da Resistência aos Antimicrobianos (PNPRA). Dentro desta área, foi 

feita da Divulgação de orientações da DGS e dos ECDC a todos os níveis de cuidados de 

saúde, deu-se destaque a essa área no dia Mundial da saúde nomeadamente na página oficial 

da ARS. Feita a articulação com o Coordenador nacional do PNPRA; 
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7.14. Grupo Técnico de Feridas  

A finalidade do GTF é contribuir para a prestação de cuidados de qualidade através da 

prevenção/atraso no aparecimento e do tratamento que proporcione uma rápida cicatrização 

das feridas, de forma custo-efetiva, aos utentes dos Cuidados de Saúde Primários e em 

articulação com as Comissões de Feridas dos dois hospitais públicos. 

Com o propósito de dar a conhecer a sua missão, objetivos e proposta de atividades foi feita a 

apresentação do Grupo às Comissões de Feridas dos dois hospitais da região e Conselhos 

Clínicos dos ACES. 

Sendo um dos objetivos primordiais do grupo a implementação da terapia compressiva como 

“Gold Standard” no tratamento da úlcera de perna de etiologia venosa foram realizadas com a 

colaboração do Gabinete de formação duas Ações de formação em terapia compressiva com a 

duração de 21 horas e formação com duração de 7 horas que abrangeram profissionais 

médicos e enfermeiros dos três ACES. 

Com o objetivo conhecer a realidade das feridas na região foi elaborado o instrumento de 

registo, que depois de apresentado e discutido com os responsáveis de enfermagem das 

unidades funcionais e Enfermeiros dos conselhos clínicos dos ACES foi implementado e criada 

base de dados. Até Dezembro reportaram informação 16 unidades (41%) funcionais onde são 

prestados cuidados a doentes com ferida, mas apenas oito de forma sistemática. Como medida 

corretiva foi realizado o reforço junto dos responsáveis de enfermagem das unidades, para 

necessidade de serem facultados os dados, de forma consistente, para que possa ser avaliada 

a prevalência das feridas crónicas consideradas prioritárias pelo Grupo.  

A análise dos dados obtidos encontra-se refletida no quadro seguinte. 

Utentes Somatório das Unidades que participaram 

Utentes com Ferida Crónica 240     

Nº Feridas tratadas 438 39 - Cicatrizadas   

Dtes c/ Ulcera da Perna 151 61 - por recidiva   

Dtes c/ Ulcera Venosa 79     

Dtes c/ Ulcera Venosa que não 

fizeram Terapia Compressiva 
42 

Porque não tem 
indicação clinica - 15 

Cicatrizadas -2 
Por falta de formação dos 
profissionais - 21 

Por falta de material - 2 

Por recusa do utente - 4 

Dtes c/ Ulcera Venosa que 
fizeram Terapia Compressiva 

37 Cicatrizadas - 18 

13 - Fazem vigilância após a 
cicatrização 

1- Não faz vigilância após a 
cicatrização 
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Dtes c/ Ulcera Arterial 16 Cicatrizadas -2   

Dtes c/ Ulcera Mista 14 Cicatrizadas -0   

Dtes c/ Ulcera da Perna não 
Diferenciada 

42 Cicatrizadas -5     

Dtes c/ Ulceras de Pressão 91 Cicatrizadas -10   

Dtes c/ Pé Diabético 17 Cicatrizadas -2   

A taxa de cicatrização das úlceras de etiologia venosa identificadas, cujos portadores fizeram 

terapia compressiva foi de 48,6%. Comparativamente, as que não foram tratadas com terapia 

compressiva tiveram uma taxa de cicatrização de 4,8%. 

Foram iniciados documentos de boa prática no tratamento de doentes com úlcera de perna e 

úlcera por pressão e tratamento da dor no doente com ferida. 

Organizado curso de formação em tratamento de ferida crónica a concretizar em 2012. 

 

7.15. Saúde Ambiental 

Vigilância da qualidade da água em recintos com diversões aquáticas 

Os Recintos com Diversões Aquáticas foram alvo de acções das Autoridades de Saúde da 

Região desde a implantação dos primeiros equipamentos em 1987. 

Em 1995, no âmbito do Programa de Vigilância Sanitária foi elaborado um formulário de 

avaliação no sentido de uniformizar e facilitar o registo das intervenções. 

Em 1997, as instalações, o funcionamento e a regulamentação das condições técnicas e de 

segurança dos Recintos com Diversões Aquáticas passaram a ser regidas pelo DL n.º 65/97 e 

pelo DR n.º 5/97, ambos de 31 de Março. 

O DL n.º 65/97, de 31MAR, estipulou no artigo 20º que aos Delegados de Saúde Regionais 

(DSR) competia a fiscalização das condições higio-sanitárias das instalações e equipamentos, e 

em especial assegurar os níveis da qualidade da água. Estas competências encontram-se 

delegadas nos Delegados de Saúde dos ACES Central e Barlavento, de modo a poderem ser 

integradas com as intervenções e competências das Autoridades de Saúde, definidas no DL n.º 

82/09 de 2 de Abril. 

O DR n.º 5/97, de 31 de Março, também inclui os requisitos da qualidade e tratamento da água 

utilizada nos tanques. O art. 31º estipula que a existência de água imprópria obriga à realização 

de nova análise em laboratório oficial ou acreditado junto da entidade fiscalizadora. A 
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confirmação de má qualidade por nova análise determina o encerramento da actividade ou 

actividades aquáticas, até que a mesma se encontre própria. 

Objetivo Geral: Promover actividades preventivas, de modo a que os Recintos com Diversões 

Aquáticas (RDA) da Região funcionem em condições de segurança, possibilitando aos seus 

utilizadores usufruir daqueles com riscos reduzidos. 

Objetivo Específicos:  

• Dotar as Autoridades de Saúde de informação sobre situações de risco potenciais ou 

existentes; 

• Manter a informação actualizada sobre este tipo de equipamentos; 

• Cumprir o estipulado no DL n.º 65/97, de 31 de Março, fiscalizando as condições higio-

sanitárias das instalações e equipamentos e assegurando os níveis da qualidade da água; 

• Identificar situações de risco para a saúde resultantes da poluição/contaminação da 

água que permitam determinar medidas para a protecção de saúde dos utilizadores e/ou 

trabalhadores. 

Atividades desenvolvidas 

• Avaliação técnica das condições estruturais e funcionais das instalações e 

equipamentos, antes da reabertura; 

• Informação à entidade gestorado equipamento do resultado da avaliação, assim como 

das recomendações e medidas necessárias para o seu funcionamento sem risco para os 

utilizadores e trabalhadores; 

• Execução de programas de vigilância analítica com periodicidade mensal; 

• Verificação do cumprimento do Programa de Controlo a executar pelas entidades 

gestoras; 

• Determinação de medidas correctivas sempre que se ultrapassem os valores aceitáveis 

para a água em actividades aquáticas (artº 31º do DRn.º 5/97, de 31 de Março); 

• Verificação do cumprimento das determinações e/ou das medidas recomendadas. 
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Indicadores: 

N.º de RDAabrangidos pelo programa/N.º 

de RDA existentes 

3/3*100 = 100% 

N.º de RDA avaliados ou vistoriados/Nº de 

RDA abrangidos pelo programa 

3/3*100 = 100% 

N.º de RDA com vistorias extraordinárias 3 (em falta dados ACES Central) 

N.º de análises efetuadas 122 

Conformidade:  90/132*100 = 63.9%  

N.º de situações que implicaram medidas 

corretivas/n.º situações de risco 

identificadas 

4/4*100 = 100% (em falta dados ACeS 

Central) 

 

 

Vigilância da qualidade da água em piscinas de uso público (Públicas (tipo 1) e Semi-

Públicas (tipo 2)) E piscinas de hidroterapia/fins terapêuticos 

As piscinas para fins recreativos, de aprendizagem, desportivas e polivalentes estão 

enquadradas no DL 141/2009, de 16 de Junho, que definiu estabelece o regime jurídico das 

instalações desportivas de uso público. No entanto, as condições técnicas de funcionamento 

para estes equipamentos não se encontram regulamentadas. 

As NP EN 15288-1 e NP EN 15288-2 publicadas em Janeiro de 2009tratam, respectivamente, 

os “Requisitos de segurança para a concepção de Piscinas”, e os “Requisitos de segurança 

para o funcionamento de Piscinas”. A Directiva 98/34/CE, obriga a anular todas as normas e 

especificações técnicas nacionais que contrariem o disposto naquelas normas. Por essa razão, 

o IPQ prevê a anulação, a breve prazo, da Directiva CNQ nº 23/93 sobre a “Qualidade nas 

piscinas de uso público” (o seja: os requisitos relativos às instalações de tratamento de água e 

ao controlo da qualidade da água ficam sem cobertura normativa dedicada). 

O DL n.º 82/09, de 02 de Abril, refere no n.º 3 do artigo 5º que compete às Autoridades de 

Saúde “vigiar o nível sanitário dos aglomerados populacionais, dos serviços, estabelecimentos 

e locais de utilização pública e determinar as medidas correctivas à defesa da saúde pública”. 

A DGS emitiu, em 2009, a CN nº 14/DSA, de 21 de Agosto, que contempla normas relativas à 

vigilância sanitária das piscinas abertas ao público: tipo 1, tipo 2, de hidroterapia e com fins 

terapêuticos competindo às Autoridades de Saúde a Vigilância Sanitária de piscinas, nas suas 
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diversas vertentes. Nas piscinas do tipo 1 devem-se contemplar as vertentes Tecnológica, 

Analítica e Epidemiológica, e nas piscinas do tipo 2 apenas as vertentes Tecnológica e 

Epidemiológica. 

Objetivo Geral:   

Promover actividades preventivas, de modo a que as piscinas de uso público (tipo 1 e tipo 2) e 

as piscinas de hidroterapia/com fins terapêuticos da Região funcionem em condições de 

segurança, possibilitando aos seus utilizadores usufruir daqueles com riscos reduzidos. 

Específicos:  

• Identificar os perigos e avaliar os factores de risco daquele tipo de instalações e 

equipamentos; 

• Cooperar com os gestores das piscinas numa perspectiva da melhoria contínua da 

qualidade da água e da salubridade e segurança das infra-estruturas e espaços físicos, 

enquanto locais de trabalho e lazer/tratamento; 

• Identificar situações de risco para a saúde resultantes da poluição/contaminação da 

água. 

Atividades 

• Avaliação técnica anual das condições estruturais e funcionais das instalações e dos 

equipamentos; 

• Informação à entidade gestora das instalações, do resultado da avaliação assim como 

das recomendações e medidas necessárias para o seu funcionamento sem risco para os 

utilizadores e trabalhadores; 

• Execução dos programas de vigilância nas instalações e equipamentos com risco 

acrescido, em função do número de utilizadores ou de especificidades dos mesmos. 

• Realizações da vigilância analítica (principal/ nas pisc. tipo 1) complementarão programa 

de controlo analítico, e execução do controlo analítico (CHBA e CMFRS); 

• Determinação de medidas correctivas sempre que se justifique; 

• Verificação do cumprimento das determinações e/ou das medidas recomendadas. 

 

Indicadores/avaliação 

• N.º de piscinas abrangidas pelo programa:80 (34 Aquecidas+44Frias+2Terapêuticas) 

• N.º de piscinasavaliadas:58 (em falta dados do ACeS Central)/Nº de piscinas abrangidas 

pelo prog.: 80 = 72.5% 

Piscinas de uso público (Tipo 1 e 2) 

• N.º de análises efetuadas; Aquecidas: 573 Mic+185FQ;Frias:170Mic+63FQ 
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• Conformidade; Aquecidas: 589/758*100=77.7%; Frias: Próprias 146/233*100 = 62.7% 

• N.º de situações que implicaram medidas correctivas/n.º situações de risco identificadas; 

112/112*100 = 100%(em falta dados do ACeS Central) 

 

Piscinas de hidroterapia e com fins terapêuticos (CHBA e CMFRS) 

• N.º de análises efetuadas; CHBA:24 Mic.;CMFRS:44 Mic+21FQ; 

• Conformidade; CHBA: 24/24*100= 100%; CMFRS:55/65*100 = 84.6% 

• N.º situações que implicaram medidas corretivas/n.º situações riscamos identificadas; 

CHBA:1/1*100 = 100%; CMFRS: (em falta dados do ACeS Central) 

 

Vigilância da qualidade da água para fins específicos: 

Consumo Humano: Aeroporto Internacional de Faro e Unidades de Saúde (HF e CMFRS) 

Hemodiálise: NMC FAR, HF FAR, NMC PTM E NMC TVR 

O DL n.º 82/09, de 02 de Abril, refere no n.º 3 do artigo 5º que compete às Autoridades de 

Saúde “vigiar o nível sanitário dos aglomerados populacionais, dos serviços, estabelecimentos 

e locais de utilização pública e determinar as medidas correctivas à defesa da saúde pública”. 

O art.º 30 do DL n.º 306/2007, de 27 de Agosto, que enquadra o exercício da Vigilância 

Sanitária da Água destinada ao Consumo Humano, as acções de vigilância sanitária são 

realizadas pelas Autoridades de Saúde, e incluem, “a avaliação do risco para a saúde humana 

da qualidade da água destinada ao consumo humano, a determinação da suspensão da 

distribuição da água enquanto persistirem os factores de risco e /ou quando se verifique que a 

qualidade da água distribuída é susceptível de pôr em risco a saúde humana”, entre outras. 

A qualidade da água para consumo humano em aeroportos e aeronaves tem como documentos 

de referência o Aviso n.º 12/2008, de 23 de Janeiro torna público a nova redacção do 

Regulamento Sanitário Internacional, adoptada pela 58.ª Assembleia Mundial de Saúde em 23 

de Maio de 2005, que se encontra em vigor desde 15 de Junho de 2007.  

O DL n.º 505/99, de 20 de Novembro, (alterado pelo DL n.º 241/2000 de 26 Setembro) define o 

regime jurídico do licenciamento e fiscalização do exercício das Unidades de Diálise. O Manual 

de Boas Práticas de Hemodiálise, publicado pelo Despacho nº 14391 /2001, de 10 de Julho de 

2001, do Gabinete da Ministra da Saúde, na alínea D), instrução sobre a água para 

hemodiálise, designadamente a sua armazenagem, a sua purificação e garantia de qualidade, 

confirmou no essencial aquelas normas técnicas do Colégio de Nefrologia. 
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Objetivo Geral: 

• Assegurar a qualidade da água disponibilizada neste tipo de estabelecimentos aos 

consumidores, prevenindo deste modo as doenças transmitidas pela água. 

Específicos: 

• Identificar os factores de risco existentes ou potenciais para a saúde humana oriundos 

da qualidade da água; 

• Determinar medidas para a salvaguarda da saúde dos consumidores; 

• Dotar as entidades intervenientes de informação sobre os factores de risco existentes ou 

potenciais, com vista à protecção da saúde dos consumidores. 

 

 

Atividades 

• Verificação do cumprimento do Programa de Controlo a executar pelas entidades 

gestoras;  

• Execução do programa de vigilância analítico sempre que necessário e em função do 

programa de controlo analítico; 

• Determinação de medidas correctivas sempre que se justifique; 

• Verificação do cumprimento das determinações e/ou das medidas recomendadas; 

• Avaliação Epidemiológica. 

 

Indicadores/avaliação 

• N.º de estabelecimentos abrangidos pelo programa; 7 (2 Hospitais + 1 Aeroporto + 4 

Unid. Hemodiálise) 

Consumo humano em estadia Hospitalares (HF e CMFRS) e aeroporto internacional de faro 

• N.º de análises efetuadas; (controlo analítico) HF:68 Mic+2FQ; CMFRS: 36 Mic+36FQ; 

Aeroporto: 32Mic; (vigilância analítica) Aeroporto: 58Mic 

• Conformidade; (controlo analítico) HF: 67/70*100 = 95.7%; CMFRS:72/72*100 = 100%; 

Aeroporto: 31/32*100=96.9%; (vigilância analítica) Aeroporto:57/58*100=98.3% 

• N.º de situações que implicaram medidas correctivas/n.º situações de risco identificadas; 

(em falta dados ACeS Central) 

 

Hemodiálise (HF FAR, NMC FAR, NMC PTM, NMC TVR) 
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• N.º de análises efetuadas;58 (29 Mic+29FQ) 

• Conformidade; 58/58*100 = 100% 

 

Vigilância sanitária da qualidade da água para consumo humano 

O DL n.º 306/07, 27 de Agosto, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2008, criou o mais 

recente enquadramento para o exercício da Vigilância Sanitária da Água destinada ao Consumo 

Humano. De acordo com o art.º 30 do DL n.º 306/2007, de 27 de Agosto, as acções de 

vigilância sanitária são realizadas pelas Autoridades de Saúde, e incluem: 

- A realização de análises complementares ao PCQA e de outras acções necessárias 

para avaliação da qualidade da água para consumo humano; 

- A avaliação do risco para a saúde humana da qualidade da água destinada ao consumo 

humano 

- Notificação às entidades gestoras (EG) das medidas que têm de ser adoptadas para 

minimizar os efeitos da qualidade da água quando se verifique que a qualidade da água 

distribuída é susceptível de pôr em risco a saúde humana; 

- A determinação da suspensão da distribuição da água enquanto persistirem os factores 

de risco e /ou quando se verifique que a qualidade da água distribuída é susceptível de pôr em 

risco a saúde humana. 

 

Objetivos Geral: 

Assegurar a qualidade da água disponibilizada aos consumidores prevenindo deste modo as 

doenças transmitidas pela água. 

Específicos: 

• Identificar os factores de risco existentes ou potenciais para a saúde humana oriundos 

da qualidade da água para consumo humano; 

• Dotar as entidades intervenientes de informação sobre os factores de risco existentes ou 

potenciais, com vista à protecção da saúde das populações; 

• Determinar medidas para a salvaguarda da saúde dos consumidores; 

• Fornecer ao público, em tempo útil, informação, pertinente e relevante. 

 

Atividades 

• Avaliação da qualidade da água; 
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• Emissão de pareceres, sobre derrogações para valores paramétricos, no âmbito dos 

artigos 23 e 24 do DL.nº306/2007, de 27 de Agosto; 

• Colaboração com os DS dos ACeS da decisão sobre aconselhamento a prestar às 

populações em caso de grave risco para as populações; 

• Desenvolvimento, promoção e coordenação de projectos específicos de 

formação/investigação de âmbito regional, relacionados com água e saúde; 

• Avaliação Epidemiológica. 

 

 

Indicadores/avaliação 

• N.º de sistemas em VA; Públicos: 78 ( AdA+Capt. Sub. Autarquias)Particulares: 7Fontes 

naturais: 6 

• N.º de pontos de amostragem: 221 

• N.º análises efetuadas;572 Mic+206FQ 

• Conformidade: 719/778*100=92.4% 

• N.º de situações que implicaram medidas correctivas/n.º situações risco 

identificadas.51/51*100=100% (em falta dados ACeS Central) 

 

7.16. Saúde Ocupacional Externa 

A Saúde Ocupacional é uma das áreas mais relevantes da saúde pública, visto que se dirige à 

população trabalhadora das empresas da zona geográfica de intervenção das Unidades de 

Saúde Pública. Esta população alvo representa um grupo numeroso de indivíduos que está 

sujeito a riscos profissionais muito frequentes e gravosos. O fardo da saúde ocupacional, para 

além das doenças profissionais e dos acidentes de trabalho, inclui um vasto conjunto de 

doenças ligadas ou relacionadas com o trabalho, isto é, desencadeadas ou agravadas pelas 

condições de trabalho, ainda que o sejam de forma não determinante. 

A Saúde Ocupacional tem como finalidades a gestão dos riscos profissionais, a vigilância e a 

promoção da saúde dos trabalhadores.  

Os princípios que visam promover a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho encontram-se 

estabelecidos na Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro, que regulamenta o Artigo 284º do 

Código do Trabalho, e preconizam essencialmente, a redução dos riscos profissionais, a 

adequação das condições dos locais de trabalho e a Promoção da Saúde dos trabalhadores. 
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Às Autoridades de Saúde compete, em especial vigiar o nível sanitário dos aglomerados 

populacionais, dos serviços, e estabelecimentos, bem como, ordenar a interrupção ou 

suspensão de atividades ou serviços em condições de grave risco para a saúde pública(DL n.º 

82/2009 de 2 de Abril). 

Objetivo Geral: Promover atividades que visem a proteção e promoção da saúde dos 

trabalhadores através de estratégias que contribuam para a redução dos riscos profissionais e 

para a melhoria constante das condições dos locais de trabalho. 

 

Específicos: 

• Identificar o grau de cumprimento dos requisitos legais em segurança e saúde no 

trabalho (organizações de serviços de SST/SO); 

• Aprofundar o conhecimento sobre a prevalência e a incidência das doenças profissionais 

e acidentes de trabalho, assim como a sua evolução ao longo do tempo, por sectores de 

atividade. 

 

Atividades 

• Colaboração com a DGS, na fase de vistoria, nos processos de 

autorização/licenciamento do exercício de empresas prestadoras de serviços externos de 

Saúde do Trabalho; 

• Realização de visitas extraordinárias a empresas por solicitação da DGS e da 

Autoridade para as Condições de Trabalho para avaliação das reclamações ou denúncias dos 

trabalhadores ou seus representantes e de outros; 

• Vigilância da organização e funcionamento dos serviços de saúde do trabalho nas 

empresas; 

• Caracterização epidemiológica das doenças profissionais; 

• Verificação das boas práticas de saúde ocupacional nas empresas (auditorias; 

informação e formação dos trabalhadores); 

• Participação em grupos de trabalho na DGS com as equipas regionais responsáveis 

pelas vistorias de autorização/licenciamento e com a comissão técnica de acompanhamento do 

Programa Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC). 
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Indicadores/avaliação 

• N.º de empresas vistoriadas/n.º de empresas que requereram vistoria; 12/12*100=100% 

• N.º empresas autorizadas/n.º empresas vistoriadas; 11/12*100=92%  

• Total de vistorias e fiscalizações realizadas; 15 

• N.º reuniões participadas/n.º de reuniões convocadas pela DGS; 3/4*100=75% 

 

 

VII. SÍNTESE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
 

Situação Patrimonial 

O exercício de 2011 registou um Resultado Líquido negativo pelo segundo ano consecutivo. 

Analisando a evolução do Balanço Sintético no período, que se apresenta na tabela seguinte, 

conclui-se que a estrutura financeira, que apresentava uma situação equilibrada até 2009, foi 

significativamente afectada pelo elevado prejuízo do exercício de 2010, apresentando em 2011, 

um Fundo Patrimonial negativo. De destacar ainda as dificuldades de tesouraria, na medida em 

que as disponibilidades cobrem apenas 9,28% das dívidas a terceiros de curto prazo. 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da situação patrimonial no triénio 2009/2011. 

Tabela 45: Situação patrimonial no triénio 2009/2011 

 

Fonte: DGAG- Gestão Financeira, ARS Algarve, IP 

RUBRICAS 2009 2010 2011
Var %  

09/10

Var % 

10/11

Var %  

09/11

ACTIVO

Imobilizado Líquido 39.946.578 39.027.512 38.756.809 -2% -1% -3%

Existências 2.199.071 2.957.396 5.197.158 34% 76% 136%

Dívidas de Terceiros 8.487.129 5.351.385 5.906.785 -37% 10% -30%

Disponibilidades 19.020.081 6.858.478 2.606.240 -64% -62% -86%

Activo Total 69.652.859 54.194.771 52.466.992 -22% -3% -25%

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Fundo patrimonial 20.915.973 1.196.570 -3.221.792 -94% -369% -115%

Reservas 21.939.743 21.975.093 21.977.143 0% 0% 0%

Resultados Transitados -6.633.224 -1.023.771 -20.778.523 -85% 1930% 213%

Resultados do Exercício 5.609.453 -19.754.752 -4.420.412 -452% -78% -179%

Dívidas a Terceiros - C Prazo 16.105.686 21.462.778 28.096.205 33% 31% 74%

Acréscimos e Diferimentos 32.631.200 31.535.423 27.592.579 -3% -13% -15%

Total de Fundos Próprios e Passivo 69.652.859 54.194.771 52.466.992 -22% -3% -25%
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Na evolução das rubricas do Activo, no triénio, destaque para a tendência de crescimento 

significativo das existências e a quebra acentuada das disponibilidades, sendo que o aumento 

das existências é explicado pela entrada em pleno funcionamento do Laboratório Regional de 

Saúde Pública (LRSP). No entanto, considerando o custo de matérias consumidas, julgamos 

que será possível reduzir o valor dos stocks através de uma gestão mais rigorosa e do 

aproveitamento pleno do software de gestão existente, bem como com a integração dos 

consumíveis clínicos e dos dispositivos médicos no armazém da Farmácia existente no LRSP. 

Relativamente ao imobilizado líquido, o mesmo apresenta um ligeiro decrescimento no período 

em análise, com uma quebra de 1% de 2010 para 2011, apesar do esforço continuado de 

investimento que tem sido efetuado, pese embora as restrições financeiras a que a ARS 

Algarve IP está sujeita. 

Nas restantes rubricas do Activo é de assinalar um crescimento das dívidas de terceiros, em 

consequência do atraso de pagamento dos subsistemas públicos de saúde dos encargos 

relativos à prestação de cuidados de saúde aos seus beneficiários. E no que respeita às 

disponibilidades, as mesmas registaram uma quebra acentuada em 2011, relativamente aos 

anos anteriores, decorrente da forte redução das receitas. 

Quanto ao Passivo e Fundos Próprios é de salientar a inevitável degradação dos fundos 

próprios, devido aos maus resultados de exploração e ao forte crescimento das Dívidas a 

Terceiros que, em 2011, ascendiam a 28.096.205 €, onde se inclui 26 milhões de euros de 

despesas de exploração que transitaram em dívida para o exercício de 2012. 

 

Em consequência dos prejuízos registados, no final do exercício, o Balanço apresentava uma 

estrutura financeira desequilibrada, como se deduz da evolução dos rácios de estrutura 

financeira e de liquidez, constantes da tabela que se apresenta de seguida. 

Tabela 46: Rácios Financeiros 

 

Fonte: DGAG- Gestão Financeira, ARS Algarve, IP 

Rácio 2009 2010 2011

1.             Tesouraria

Liquidez Imediata Disponibi l idades/Dívidas  a  terceiros  a  curto prazo 1,18 0,32 0,09

Liquidez Reduzida
Disponibi l idades +Dívidas de Terceiros/Dívidas a

terceiros  a  curto prazo 
1,71 0,57 0,30

Liquidez Geral Activo Circulante/Pass ivo curto prazo 0,61 0,29 0,25

2.Solvabilidade Fundo Patrimonial/Passivo 0,43 0,02 -0,06
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Neste sentido, a evolução dos rácios de tesouraria evidenciam uma forte degradação da 

situação financeira, em 2011. Esta situação, como facilmente se deduz, afecta 

significativamente a solvabilidade geral, que apresentava indicadores satisfatórios em 2009, 

tendo a mesma passado em 2011 a registar valores negativos (-0,06). 

Análise da Situação Económica 

No que respeita à situação económica, que passaremos a analisar de forma sintética com base 

na Conta de Exploração e na desagregação dos custos, constatamos que a situação foi diversa 

com uma acentuada redução de 5,69%, no período em análise (2009 – 2011), tendo porém se 

verificado um significativo crescimento (6,7%) em 2010 e uma forte redução (11,6%) em 2011, o 

que traduz, de forma relevante, a alteração das orientações da tutela, passando a existir uma 

maior preocupação na redução e contenção da despesa. 

Do lado dos Proveitos, registou-se uma acentuada redução destes no período em análise (2009 

– 2011), num total de 10,72%, com uma redução de 4,4%, em 2011, relativamente ao ano 

anterior. 

Em consequência desta evolução, como se pode observar na tabela seguinte, verificou-se um 

prejuízo de 4,42 M€ em 2011. 

Tabela 47: Tabela Resumo da Situação Económica 

 

Fonte: DGAG- Gestão Financeira, ARS Algarve, IP 

Nos pontos seguintes passaremos a analisar de forma mais detalhada a estrutura dos Custos e 

dos Proveitos e a sua evolução. 

Custos e Perdas 

Como se pode observar na tabela acima apresentada, os custos de exploração atingiram em 

2011 um total de 176, 929 milhões euros, tendo decrescido no triénio 2009/2011, cerca de 10,7 

milhões de euros, correspondente a 5,69 %, com um aumento de 12,6 milhões em 2010 e uma 

redução de 23,3 milhões em 2011. 

Esta redução dos custos resulta de um decréscimo particularmente elevado na rubrica 

Fornecimentos e Serviços Externos (FSE), que decresceu 11,43% em 2011, em consequência 

2009 2010 2011

Total Proveitos e Ganhos 193.220.089 180.458.051 172.508.933 -6,60% -4,40% -10,72%

Total - Custos e Perdas 187.610.635 200.212.804 176.929.345 6,72% -11,63% -5,69%

Resultado Líquido 5.609.454 -19.754.753 -4.420.412 -452,17% -77,62% -178,80%

Designação
Anos Variação 

2009/2010

Variação 

2010/2011

Variação 

2009/2011
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da forte redução dos custos com subcontratos (12,02%), que representam a maior componente 

de custo desta rubrica, e cuja evolução das principais componentes dos FSE podem ser 

observados na tabela seguinte (Tabela 48). 

 

Com uma tendência positiva de contenção, salienta-se as rubricas de Fornecimento e Serviços 

II, com uma quebra de 57,44%, no triénio, e Despesas com Pessoal com uma redução de 

12,97%, nesse período. Em parte, este decréscimo traduziu-se numa transferência de custo 

para rubrica de aquisição de serviços, com a contratação de serviços de recursos humanos 

(médicos e enfermagem), para fazer face à redução de efectivos. 

No que respeita aos custos com Subcontratos, a tabela seguinte apresenta a evolução das 

principais componentes desta rubrica de custos.  

Tabela 48: Demonstração de Resultados 2009/2011 

 

Fonte: DGAG- Gestão Financeira, ARS Algarve, IP 

Custos das Merc. Vend. e

Matérias Consumidas
6.196.378 6.829.462 5.939.786 10,22% -13,03% -4,14%

Fornecimentos e

Serviços Externos
120.796.493 132.735.520 117.566.934 9,88% -11,43% -2,67%

Subcontratos 110.478.135 119.521.130 105.157.981 8,19% -12,02% -4,82%

Fornecimentos e Serviços I 1.261.829 1.442.221 1.572.240 14,30% 9,02% 24,60%

Fornecimentos e Serviços II 1.716.183 1.084.831 730.481 -36,79% -32,66% -57,44%

Fornecimentos e Serviços

III
3.915.044 6.226.291 5.348.432 59,04% -14,10% 36,61%

Custos com o Pessoal 50.797.693 50.822.409 44.211.503 0,05% -13,01% -12,97%

Transferências Correntes

Concedidas
1.318.620 1.282.539 393.045 -2,74% -69,35% -70,19%

Amortizações 4.176.251 4.333.707 4.451.629 3,77% 2,72% 6,59%

Outros Custos e Perdas

Operacionais
336.877 87.624 30.050 -73,99% -65,71% -91,08%

Custos e Perdas

Financeiras
2.661 4.777 213 79,52% -95,54% -92,00%

Custo e Perdas

Extraordinárias
3.985.662 4.116.765 4.335.440 3,29% 5,31% 8,78%

Total - Custos e

Perdas
187.610.635 200.212.803 176.929.345 6,72% -11,63% -5,69%

Resultado Líquido 5.609.453 -19.754.752 -4.420.412 -452% -78% -179%

Total Geral 193.220.088 180.458.051 172.508.933 -7% -4% -11%

Designação

Anos
Variação 

2009/2010

Variação 

2010/2011

Variação 

2009/20112009 2010 2011
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Como se pode observar a redução de custos foi generalizado, destacando-se a Prescrição de 

Medicamentos com uma redução de 12,3%, no triénio, correspondente a cerca de 7,6 milhões 

de euros, de onde se destaca a rubrica medicamentos fornecidos pelas farmácias privadas, 

com um decréscimo de 13,43 e uma redução de 20,16%, em 2011. 

Os Internamentos e Outros Subcontratos registaram, um crescimento com 55,7% e 24,77%, 

respectivamente, que se explica pelo crescimento da oferta na Rede de Cuidados Continuados 

Integrados (RCCI), no primeiro caso, e o acréscimo no segundo decorre do crescimento da 

actividade do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, que é um estabelecimento do 

SNS, em regime de Parceria Público-Privada (PPP), com a gestão clínica a cargo do parceiro 

privado, que iniciou a sua actividade em 2007, verificando-se uma estabilização da produção só 

em 2010. Os custos com Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), em 

2011, apresentam uma redução de 2,43%, relativamente a 2010, destacando-se pela negativa 

os Cuidados Respiratórios Domiciliários, com um crescimento de 14,99%. 

Tabela 49: Evolução dos Custos com Subcontratos 

 

Fonte: DGAG- Gestão Financeira, ARS Algarve, IP 

Designação Variação 

2009/20010

Variação 

2010/2011

Variação 

2009/2011

2009 2010 2011

Subcontratos total 110.478.135 119.521.130 105.157.981 8,19% -12,02% -4,82%

Meios Complementares de 

Diagnóstico 
15.643.896 17.243.053 15.007.957 10,22% -12,96% -4,07%

Patologia Clínica 8.928.974 9.626.167 8.263.244 7,81% -14,16% -7,46%

Radiologia Convencional 5.173.253 4.675.454 4.638.253 -9,62% -0,80% -10,34%

Cardiologia 945.460 1.075.038 980.202 13,71% -8,82% 3,67%

Meios Complementares de 

Terapêutica
15.451.029 17.274.410 16.854.068 11,80% -2,43% 9,08%

Hemodiálise 9.976.511 10.595.261 10.166.354 6,20% -4,05% 1,90%

Medicina Física e de Reabilitação 2.531.618 3.347.943 3.355.717 32,25% 0,23% 32,55%

Cuidados Respiratórios 

Domiciliários
1.245.360 1.843.183 2.119.444 48,00% 14,99% 70,19%

Prescrição Medicamentos 63.254.382 69.539.521 55.644.159 9,94% -19,98% -12,03%

Farmácias Hospitalares 1.591.655 2.558.985 1.627.073 60,78% -36,42% 2,23%

Farmácias privadas 60.693.473 65.811.871 52.542.615 8,43% -20,16% -13,43%

Outras entidades/Reembolsos 969.254 1.168.665 1.474.471 20,57% 26,17% 52,12%

Internamentos 4.084.180 4.646.486 6.359.191 13,77% 36,86% 55,70%

Cuidados Continuados 3.663.708 4.339.122 6.093.223 18,44% 40,43% 66,31%

Transporte de Doentes 3.650.528 3.783.528 3.517.784 3,64% -7,02% -3,64%

Outros Subcontratos 6.231.083 7.034.129 7.774.823 12,89% 10,53% 24,77%

Acordo CMFR Sul 5.627.804 6.207.446 7.184.673 10,30% 15,74% 27,66%

Anos
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Os custos com Pessoal registaram uma redução de 13,01% em 2011, esta redução resulta da 

redução dos efectivos, bem como das medidas implementadas pelo governo para conter a 

despesa pública, nomeadamente nos vencimentos e subsídio de Natal.  

Tabela 50: Evolução dos Custos com Pessoal 

Designação 

Anos 
Variação 

2009/2010 
Variação 

2010/2011 
Variação 

2009/2011 2009 2010 2011 

Remunerações dos Órgãos Directivos 188.662 458.359 362.580 142,95% -20,90% 92,18% 

Remunerações Base do Pessoal 28.704.017 27.696.369 26.074.579 -3,51% -5,86% -9,16% 

Suplementos Remuneratórios 9.806.873 9.774.538 7.421.902 -0,33% -24,07% -24,32% 

Prestações Sociais Directas 395.563 493.385 281.660 24,73% -42,91% -28,80% 

Subsídio de Férias e de Natal 5.233.437 5.130.209 2.793.584 -1,97% -45,55% -46,62% 

Pensões 1.193.363 1.180.758 1.127.090 -1,06% -4,55% -5,55% 

Encargos sobre Remunerações 4.547.889 5.485.741 5.777.504 20,62% 5,32% 27,04% 

Seguros Acidentes Trabalho 12.185 18.647 6.519 53,03% -65,04% -46,50% 

Outros Custos com Pessoal 715.704 393.960 137.776 -44,95% -65,03% -80,75% 

Bolsas De Estágio   190.443 228.309 na 19,88% na 

Custos com o Pessoal 50.797.693 50.822.409 44.211.503 0,05% -13,01% -12,97% 

Fonte: DGAG- Gestão Financeira, ARS Algarve, IP 

Proveitos e Ganhos 

Conforme se pode observar na tabela seguinte (Tabela 51), verifica-se que em 2011 voltou a 

ocorrer uma quebra acentuada dos proveitos, que se traduziu numa redução da ordem de 4%, 

correspondente a 7,9 milhões de euros, tendo decrescido no triénio de 2009/2011, cerca de 

20,7 milhões de euros, correspondente a uma redução de 10,72%.  

Analisando a estrutura dos proveitos e a sua evolução, verifica-se que esta quebra resulta 

fundamentalmente da redução das transferências recebidas para financiamento do sistema (8,5 

milhões, em 2010 e 8,9 milhões em 2011). 

A quebra no montante recebido proveniente de transferências orçamentais resultou de uma 

redução da dotação orçamental atribuída à ARS, em consequência das restrições orçamentais 

verificadas em 2010 e 2011 no Ministério da Saúde. 

No que respeita à prestação de serviços há um acréscimo 34,79% em 2011, que resultou da 

receita proveniente das taxas moderadoras cobradas pelos convencionados 
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Tabela 51: Proveitos e Ganhos 

 

Fonte: DGAG- Gestão Financeira, ARS Algarve, IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendas e Prestações de 

Serviços
7.375.144 3.105.411 4.185.671 -57,89% 34,79% -43,25%

Impostos e Taxas 0 0 339.902 na

Transferências Correntes 179.358.453 170.862.613 161.991.873 -4,74% -5,19% -9,68%

Subsídios Correntes Obtidos - 

O. Entidades Públicos
343.344 460.267 192.250 34,05% -58,23% -44,01%

Outros Proveitos Ganhos 

Operacionais
3.547.248 2.807.674 3.105.974 -20,85% 10,62% -12,44%

Proveitos e Ganhos Financeiros 10.248 9.857 464 -3,82% -95,29% -95,47%

Proveitos e Ganhos 

Extraordinários
2.585.652 3.212.229 2.692.799 24,23% -16,17% 4,14%

Total Proveitos e Ganhos 193.220.089 180.458.051 172.508.933 -6,60% -4,40% -10,72%

Designação

Anos
Variação 

2009/2010

Variação 

2010/2011

Variação 

2009/20112009 2010 2011
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VIII. ANEXOS 
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A. Quadro de Avaliação e Responsabilização – QUAR 2011 
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B. Fichas dos Programas de Saúde Ambiental 
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