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I.

Nota Introdutória

O presente Relatório de Actividades tem como objectivo fundamental, analisar e avaliar as
actividades desenvolvidas no ano de 2009 pela Administração Regional de Saúde do Algarve,
Instituto Público no âmbito da sua acção e intervenção, quer ao nível dos diferentes
Programas do Plano Nacional de Saúde 2004 – 2010, quer ao nível dos serviços que tutela
prosseguindo as orientações nacionais e a sua “Missão” de “Garantir à população da Região
do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às
necessidades em saúde e cumprir e fazer cumprir o Plano Nacional de Saúde”, apreciando os
resultados obtidos tendo em conta os objectivos, inicialmente, previstos, os recursos
utilizados, e o contexto em que se realizaram, uma vez que no ano de 2009 ocorreram
condições conjunturais imprevistas que alteraram as circunstâncias em que as diversas
actividades foram desenvolvidas, com o eclodir da Pandemia da Gripe (H1N1) 2009 e da crise
financeira, económica e social mundial.
Pretende-se que este documento traduza o registo do grau de concretização das actividades
previstas, incentivando assim a uma análise e a uma reflexão construtiva, tendo por base, as
conclusões daí advindas, de tal modo que possam contribuir para uma melhoria crescente, ano
após ano, em termos de acção a planificar e a desenvolver pela Administração Regional de
Saúde do Algarve, Instituto Público.
Para além destes aspectos importa salientar que o Relatório das Actividades de 2009 coincide
com o términos do mandato de 3 anos do Conselho Directivo da Administração Regional de
Saúde do Algarve, I. P., pelo que importa fazer um balanço resumido das principais prioridades
estabelecidas em 2007 e enquadradas pelas orientações nacionais prosseguidas desde 2005.
Nos últimos três anos, o Algarve deu passos decisivos na área da saúde. Todos os principais
objectivos traçados em 2005 e continuados entre 2007 e 2009, foram alcançados. Preparámos
e pusemos a concurso o novo Hospital Central do Algarve, criámos e implementámos a Rede
de Cuidados Continuados: de 15 camas de cuidados continuados em 2005 passámos a 317
camas em 2009, estando no final deste ano, em várias fases de execução mais 160 camas de
financiamento público e 60 camas de iniciativa privada. A rede completa-se com 28 equipas de
apoio domiciliário que acompanham diariamente mais de 1.600 pessoas. Demos continuidade
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à Reforma dos Centros de Saúde, promovendo a constituição dos 3 Agrupamentos dos Centros
de Saúde e das unidades funcionais previstas, dando início ao processo de implementação das
Unidades de Cuidados na Comunidade, com a criação de 1 Unidade de Cuidados na
Comunidade e melhorando as condições de acessibilidade ao médico de família, através da
criação de mais 8 Unidades de Saúde Familiar, num total de 9, abrangendo mais de 100.000
pessoas e atribuindo médico de família a mais 16.000 utentes. Pusemos a funcionar a Rede de
Urgência/Emergência do Algarve, que conta agora com 4 ambulâncias de Suporte Imediato de
Vida, 3 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, 4 Serviços de Urgência Básica e 2
Serviços de Urgência Hospitalar, instalámos e pusemos a funcionar as Unidades de AVC nos
Hospitais de Faro e do Barlavento Algarvio (Portimão), implementámos as Vias Verdes do AVC
e Enfarte Agudo do Miocárdio. Instalámos e operacionalizámos o Centro de Medicina de
Reabilitação do Sul, em S. Brás de Alportel, iniciámos o Rastreio do Cancro da Mama que hoje
abrange mais de 60% das mulheres algarvias entre os 50 e os 67 anos. Construímos e pusemos
a funcionar o Laboratório Regional de Saúde Pública, Laura Ayres, permitindo que a região
passasse a dispor de autonomia para a detecção do vírus da Gripe (H1N1) 2009. Reduzimos as
listas de espera cirúrgica em mais de 2.000 episódios diminuindo o tempo médio de espera de
9 para 3 meses. Reduzimos as listas de espera em Oftalmologia. Nesta especialidade, os
Hospitais públicos realizaram mais de 10.000 consultas e 4.600 cirurgias em 2008. Ao longo
dos últimos 3 anos, o Algarve viu o trabalho dos seus profissionais de saúde e serviços de
saúde serem reconhecidos a nível internacional e nacional, sendo disso exemplos, a atribuição
do título de Hospital Amigo dos Bebés ao Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio pela
UNICEF/OMS, os resultados obtidos pela Unidade de Cardiologia de Intervenção do Hospital de
Faro, atribuição dos Prémios Hospital do Futuro em 2008 e 2009 à ARS Algarve, ou o convite
para a região do Algarve passar a integrar a Rede de Regiões Europeias para a Melhoria da
Saúde dos Cidadãos – ENRICH. Atingidos estes objectivos, mantidos os bons resultados em
saúde obtidos nos últimos anos, que permitiram que a região do Algarve apresentasse no ano
de 2009 a mais baixa taxa de mortalidade infantil, 2,7/1.000, alguma vez alcançada, muito
ainda está por fazer. Importa, continuar a melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde,
diminuindo o número de utentes sem médico de família atribuído, combatendo as listas de
espera às consultas hospitalares e às cirurgias, criando mais Unidades de Saúde Familiar e
Unidades de Cuidados na Comunidade, alargando a Rede de Cuidados Continuados, mas e
sobretudo, vencer definitivamente a crónica carência de recursos humanos em saúde no
Algarve. O caminho que foi possível trilhar nos últimos anos, aumentando o número de vagas
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para o internato médico das especialidades, passando de 125 médicos em formação em 2005
para 191 em 2009, contratando 18 médicos estrangeiros para atribuir médico de família a mais
de 30.000 pessoas, tem de ser continuado e aprofundado, apesar dos constrangimentos
orçamentais determinados pela crise financeira, económica e social que afectam o Orçamento
disponível para os serviços públicos de saúde. O Algarve tem de ver reconhecida a necessidade
de adequar os seus recursos humanos em saúde à população residente e presente, bem como
o papel que os serviços de saúde desempenham na qualificação de uma região turística que se
quer afirmar no cenário internacional, como uma região Saudável e Segura.
Se estas condições se vierem a verificar, o Algarve terá condições para afirmar a área da saúde
como uma força motriz do desenvolvimento económico e social, a par do turismo uma vez que
com a entrada em funcionamento no ano lectivo 2008/2009 do curso de Medicina da
Universidade do Algarve, com a construção e a entrada em funcionamento, a breve prazo, do
novo Hospital Central, com a existência das licenciaturas, pós-graduações e centros de
investigação, que abrangem as ciências biomédicas, as ciências farmacêuticas, as tecnologias
da saúde, a enfermagem, a psicologia e a educação social nas Universidades do Algarve, a
região terá condições para se afirmar também na área da Inovação e do Desenvolvimento.

Administração Regional de Saúde do Algarve, Instituto Público.

Faro, Junho 2010
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i.i

Breve Análise Conjuntural

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 dados disponíveis do Turismo de Portugal a região recebe anualmente cerca de
10 milhões de visitantes, registando em 2009 cerca de 13 milhões de dormidas (12.973.465),
2.793.621 de hóspedes em estabelecimentos hoteleiros dos quais 62,5% estrangeiros, sendo ¼
destes de naturais do Reino Unido. Em 2009 o Aeroporto de Faro recebeu perto de 5 milhões
de passageiros (5.061.801) e os proveitos globais da actividade turística ultrapassaram os 500
milhões de € (519.735.365€) representando 29,3% do total das receitas hoteleiras de Portugal.
O turismo e os serviços são as actividades estruturantes da economia algarvia, sendo
responsáveis pelo crescimento da produção de riqueza por habitante, fazendo com que a
região seja a segunda do Continente português em Produto Interno Bruto. No entanto e ao
mesmo tempo a região mostra, ainda, uma baixa capacidade de retenção de rendimento,
sendo o factor trabalho o principal meio de subsistência da população, apresentando ainda um
número muito elevado de famílias com valores de rendimento inferior ao limiar de pobreza.
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Gráfico 1: PIB – Portugal e Regiões - ENRICH
Fonte: Competitividade Territorial e a Coesão Social, Algarve
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A expansão económica e social verificada na última década teve um forte reflexo no
crescimento demográfico nos últimos anos, resultante de um forte movimento migratório
interno e externo, e do crescimento do número de nascimentos, que passaram de 3.569 em
1995 para 4.942 em 2008.
No momento actual, conta com uma elevada presença de estrangeiros legalizados, cerca de
50.000, entre trabalhadores vindos do Brasil, da Ucrânia, da Moldávia, da Roménia, dos PALOP
e cidadãos aposentados oriundos do Reino Unido, Alemanha e Holanda, que totalizam cerca
de meio milhão de residentes e mais de 350.000 eleitores.
A população concentra-se nos territórios de alta densidade do litoral, Albufeira, Faro, Lagoa,
Lagos, Olhão, Portimão e Vila Real de Santo António, que apresentam densidades claramente
superiores à média da região e à média nacional, variando de 121 hab./km² no concelho de
Lagos a 316 hab./km² no concelho de Olhão (censo de 2001) e dispersa-se pelos territórios de
baixa densidade populacional que atravessam a região de forma horizontal pelas zonas da
Serra e do Barrocal, estendendo-se dos extremos Oriente e Ocidente até ao litoral, e cobrindo
65% do território regional, aí reside uma população autóctone com um elevado índice de
envelhecimento apresentando em regra valores acima dos 20% da população com mais de 65
anos.
Nestas circunstâncias a Saúde e os serviços de saúde assumem um papel primordial para o
desenvolvimento e qualificação das pessoas e da região.

Indicadores de População

Em 31 de Dezembro de 2009, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional de Estatística a
população residente no Algarve cifrava-se em 430.084 habitantes, o que representava um
acréscimo populacional de 3.939 habitantes, face ao valor verificado no ano de 2008 e um
crescimento populacional de cerca de 9,8%, quando comparado com a população censitária de
2001 (395.218 habitantes). Em 2008 o Algarve apresentava a taxa de crescimento efectivo
mais elevada do país, devido, sobretudo, a uma taxa de crescimento migratório superior à
registada para Portugal e que compensava os valores reduzidos da taxa de crescimento
natural.

Departamento de Estudos e Planeamento

9

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
Relatório de Actividades 2009

Gráfico 2: Taxas de Crescimento, 2008
Fonte: INE, Estimativas Provisórias de População Residente, 2008, Portugal, NUTS II, NUTS III e Municípios
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Tabela 1: Estimativas da População Residente 2009
Fonte: INE

No que se refere ao crescimento natural o Algarve apresentou em 2009 uma taxa de
natalidade de 11,1/1.000 habitantes e uma taxa bruta de mortalidade de 10,9‰.

2004
Continente
Algarve

10,3
11,7

Continente
Algarve

11,5
9,7

2005
2006
2007
2008
Taxa de Natalidade (/1000 hab)
10,3
9,9
9,6
9,8
11,9
11,4
11,5
11,5
Taxa Bruta de Mortalidade (/1000 hab)
11,7
10,9
11,0
11,1
10,2
9,6
9,8
9,8

2009
9,3
11,1
10,9
9,8

Tabela 2: Taxa de Natalidade e Taxa Bruta de Mortalidade
Fonte: INE/Alto Comissariado da Saúde
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No que se refere ao número de nascimentos registados no ano de 2009 nos Hospitais do
Algarve, verificou-se uma estabilização do número de nascimentos e uma consolidação do
número de nascimentos de nados vivos filhos de mãe estrangeira.

Mãe estrangeira
Mãe portuguesa
Total

2004
662
3.998
4.660

2005
777
4.065
4.842

2006
862
3.826
4.688

2007
1.021
3.781
4.802

2008
1.139
3.665
4.804

2009
1.090
3.623
4.713

Tabela 3: Nados Vivos por Nacionalidade da Mãe
Fonte: Hospitais Algarve

O Algarve registou em 2008 uma taxa de fecundidade geral 50,5 ‰, valor superior ao que se
registou em Portugal Continental que se situou em 40,0‰.
Verificou-se assim em 2009, a tendência para o aumento da população residente na Região do
Algarve registada sucessivamente desde 2001, por via da taxa de crescimento migratório e de
um crescimento natural moderado, mas mais elevado do que o verificado na maioria das
regiões do Continente português.
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Indicadores de Saúde

Destacamos neste item, alguns indicadores de saúde que contextualizem sucintamente a
região do Algarve.
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 2009 e pela primeira vez, uma Taxa de Mortalidade Infantil inferior a
3/1.000 NV, 2,7/1.000 NV em 2009.

Gráfico 3: Esperança Média de Vida ao Nascer
Fonte: Retirado do site - Alto Comissariado da Saúde, 2010

Taxa de Mortalidade Infantil (/1000 nados vivos)

Continente
Algarve
Meta para 2010

2004
3,8
4,2
2,6

2005
3,4
3,6
2,6

2006
3,3
5,0
2,6

2007
3,4
3,9
2,6

2008
3,3
3,2
2,6

2009
3,6
2,7
2,6

Tabela 4: Taxa de Mortalidade Infantil
Fonte: INE, Alto Comissariado da Saúde
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Taxa de Mortalidade Neonatal* (/1000 nados vivos)
{*óbitos em crianças com <28 dias}

Continente
Algarve
Meta para 2010

2004
2,5
2,9
2,1

2005
2,2
1,8
2,1

2006
2,1
4,8
2,1

2007
2,0
2,2
2,1

2008
2,1
2,8
2,1

2009
2,4
2,1
2,1

Tabela 5: Taxa de Mortalidade Neonatal
Fonte: INE, Alto Comissariado da Saúde

Assinala-se ainda a melhoria verificada na Esperança Média de Vida aos 65 anos no período de
2006 – 2008, aproximando-se os valores da Região do Algarve dos registados nas restantes
regiões do País.

Gráfico 4: Esperança Média de Vida aos 65 anos
Fonte: Retirado do site - Alto Comissariado da Saúde, 2010

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 entanto quando se analisam
as Causas de Morte mais frequentes tendo em conta o indicador, Anos de Vida Potencialmente
Perdidos, verificamos que as causas mais frequentes passam a ser o Cancro e as Causas
Externas (acidentes de viação, suicídios, outros).
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Figura 1: Causas de Morte e Anos de Vida Potencialmente Perdidos, Algarve
Fonte: DSP, ARS Algarve, IP

No que se refere a recursos humanos os últimos dados disponíveis mostram que o Algarve
apresenta um conjunto de indicadores desfavoráveis quando comparado com o País e as
restantes regiões, apesar da melhoria significativa registada no período em comparação.

Gráfico 5: Médicos especialistas por 100 000 habitantes, por Região
Fonte: Retirado do site - Alto Comissariado da Saúde, 2010

Departamento de Estudos e Planeamento

14

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
Relatório de Actividades 2009

Gráfico 6: Médicos de Medicina Geral e Familiar/ Clínica Geral do Ministério da Saúde, por 100 000
habitantes
Fonte: Retirado do site - Alto Comissariado da Saúde, 2010

Gráfico 7: Enfermeiros por 100 000 habitantes, por Região
Fonte: Retirado do site - Alto Comissariado da Saúde, 2010
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No que se refere à implementação de novas tecnologias/sociedade de informação verifica-se
que todos os Hospitais do Serviço Nacional de Saúde dispõem de um Website, assim como a
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, e que a taxa de utilização de computador era
100% em 2008.
100%

100%

100%

100%

80%
60%
40%
20%
0%
Utilização de
computador

Ligação à internet

Portugal

Posse de Website

Algarve

Gráfico 8: Sociedade de informação nos Hospitais, 2008
Fonte: INE

Em conclusão podemos afirmar que a região do Algarve apresenta forte crescimento
populacional durante a primeira década do século XXI, mantendo um crescimento natural
moderado, mas apresentando um forte crescimento da taxa de migração confirmando o
crescimento verificado durante os últimos anos do século XX, motivado pela oferta de trabalho
e a expansão da actividade turística e imobiliária verificada nas duas últimas 2 décadas. No que
se refere aos principais indicadores de saúde, a Região do Algarve apesar de manter vários
indicadores desfavoráveis quando comparada com o Continente e as restantes regiões, tem
vindo a aproximar-se das Metas definidas no Plano Nacional de Saúde 2004-2010, mantendo
como principais problemas de saúde, as Doenças do Aparelho Circulatório, o Cancro, a
Diabetes, a Infecção VIH/SIDA e as Causas Externas, em particular os Acidentes de Viação e o
Suicídio.
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i.ii

Orientações Gerais e Específicas prosseguidas pela ARS Algarve I.P.

Compete à ARS Algarve, I.P. coordenar e avaliar a execução da política de saúde na região, de
acordo com as políticas globais e sectoriais do Governo no domínio da saúde.
Tem, ainda, como funções: propor objectivos de desenvolvimento para a região, em sede de
planeamento regional de saúde; distribuir recursos; gerir recursos humanos e apoiar técnica e
administrativamente os serviços públicos prestadores de cuidados de saúde.
As suas competências abrangem os serviços públicos em todas as suas vertentes e os
prestadores de cuidados de saúde, privados ou sociais, integrados no sistema nacional de
saúde, existentes no Algarve.
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II.

Avaliação de Resultados

No quadro das linhas de orientação estratégica definidas no programa do Governo para o
sector da saúde e das orientações da tutela, foram definidos para a região os objectivos
estratégicos e os objectivos operacionais que lhe estão associados para 2010, e que constam
na figura 2.
Numa apreciação global concluímos que as metas estabelecidas para o ano foram atingidas em
80,35%, com a seguinte distribuição em termos de perspectiva: Eficácia – 75,84%, Eficiência –
62% e Qualidade – 112%.
Os resultados obtidos foram fortemente afectados, pela negativa, pela não realização de dois
dos objectivos operacionais estabelecidos, sendo que um deles - objectivo 8 - Automatização
dos processos administrativos de gestão de recursos humanos (OE5) – deveria ter sido revisto
atempadamente, tendo em conta que não era realizável por razões alheias á gestão como
adiante se explicará. O outro objectivo não realizado - OP3: Implementação do rastreio do
cancro do colo do útero - foi deferido para 2010, por razões técnicas que se prendem com a
preparação e instalação que não foi operacionalizar em tempo útil.

No Anexo I apresenta-se a Ficha de Auto-avaliação da execução do QUAR 2009.
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Aumentar a Taxa de Utilização Global
das Consultas

Promover e Acompanhar o Registo
Oncológico Regional e a Colheita de
Órgãos para Transplante

Implementar o Programa de Rastreio
do Cancro do Colo do Útero na Região
nas Mulheres dos 25 aos 64 anos

Aumentar a % de consultas
programadas no total de consultas
de MGF

Qualificar os Profissionais de Saúde dos Serviços de Urgência Básica (SUB)

Aumentar a Capacidade da Rede de Cuidados Continuados Domiciliários

Implementar a Reforma dos Centros de Saúde Através da Constituição e
Instalação de Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES)

Promover a Constituição de Unidades de Saúde Familiar (USF)

Autonomização dos Processos Administrativos da Gestão de Recursos
Humanos

Disponibilizar em Todos os Centros de Saúde o Processo Clínico Electrónico

Figura 2: Objectivos Estratégicos

Fonte: ARS Algarve, IP
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III.

Objectivos Operacionais - Resultados 2009

Os resultados obtidos e os desvios verificados relativamente às metas definidas para cada um
dos objectivos e a justificação dos mesmos são apresentados nos pontos seguintes.

Eficácia
O grau de realização das metas definidas na perspectiva da Eficácia foi de 75,84%. A análise
dos resultados é apresentada para cada um dos indicadores.

iii.i

OP1 - Aumentar a Taxa de Utilização Global das Consultas

Meta – Taxa de Utilização global das 1.ªs Consultas - (+) 3%
No ano de 2009 os Centros de Saúde do Algarve realizaram um total de 1.252.198 consultas,
mais 44.799 consultas que em 2008. Das quais 1.069.306 foram consultas programadas e
300.461 foram primeiras consultas, o que significa uma melhoria da taxa de utilização de 1,6%,
o mesmo é dizer que 69,9% da população inscrita utilizou os Centros de Saúde no ano de 2009,
contra 68,8% no ano de 2008, resultado coerente com o esforço da ARS Algarve IP na melhoria
da acessibilidade a cuidados médicos na Região.
Valores %

Tabela 6: Taxa de Utilização das Consultas por Programas de Saúde em 2008 e 2009
Fonte: SINUS & VITACARE

Nota:
PF: 1ªs consultas/Mulheres inscritas 15-49 anos
SM: Total 1ªs consultas/ utentes inscritos menos de 1 ano
SI: Total 1ªs consultas dos 0-13 anos/utentes inscritos dos 0-13
anos

SJ: Total 1ªs consultas / utentes inscritos 14-18 anos
SA: Total 1ªs consultas/ utentes inscritos =+ 19 anos
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No ano 2009 verificou-se um aumento das taxas de utilização em todos os programas, à
excepção da taxa de utilização na consulta de saúde de adultos que registou menos 1,4% em
relação ao ano transacto.

Consultas programadas:
1.007.357

Consultas programadas:
1.069.306

Consultas de Atendimento
Complementar: 200.062

Consultas de Atendimento
Complementar: 182.892

Nº de 1ªs consultas do ano:
293.399

Nº de 1ªs consultas do ano:
300.461

Taxa de utilização (1ªs
consultas/Pop. inscrita): 68,8 %

Taxa de utilização (1ªs
consultas/Pop. inscrita): 69,9%

Gráfico 9: Consultas nos Centros de Saúde em 2008 e 2009

Fonte: SINUS & VITACARE

No que se refere às consultas de Atendimento Complementar dos Centros de Saúde - consulta
do dia para utentes, não integrados em Unidades de Saúde Familiar, com doença aguda ou
com médico de família ausente e actividades desenvolvidas nos sítios de atendimento à Gripe
(H1N1) 2009 (SAG's) - verificou-se um total de 182.892 consultas, menos 8,6% do que os
realizados em 2008, confirmando os objectivos que presidiram à Reforma dos Centros de
Saúde reorientando a actividade assistencial para as consultas programadas.

Taxa de Variação 2008/2009
-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

Taxa de utilização (1.as consultas ano /Pop. inscrita)

N.º de 1.as consultas do ano

-8,6%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

1,6%

2,4%

Consultas Atendimento Complementar

Consultas programadas

6,1%

Gráfico 10 : Assistência em Cuidados de Saúde Primários, Taxa de Variação 2008/2009
Fonte: DEP
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Em conclusão verifica-se que apesar do crescimento da actividade programada, o objectivo de
melhoria da taxa de utilização apenas foi atingido em 53%, apesar de um crescimento 2,4% das
1ªs consultas do ano. O crescimento acentuado do número de utentes inscritos e a dificuldade
de manutenção e actualização da base de dados do cartão de utente justificam este resultado.

iii.ii OP2 - Promover e Acompanhar o Registo Oncológico Regional e a
Colheita de Órgãos para Transplante
Metas
Promover a constituição de uma equipa coordenação regional do registo, com participação
dos ACES e Hospitais da região.
Promover a constituição de uma equipa de acompanhamento da colheita de órgãos em cada
hospital.

No ano de 2009, na área do Registo Oncológico Regional (ROR), foram criadas condições para a
reactivar a rede de responsáveis das várias unidades de saúde e foram realizadas várias
reuniões com a finalidade de constituir uma equipa de coordenação regional. Passando a
existir uma colaboração próxima e estreita com a Dra. Ana Miranda responsável pelo ROR Sul.

Foram nomeados Coordenadores Hospitalares de Doação (CHD) (equipa de acompanhamento
da colheita de órgãos) no Hospital de Faro e o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio.

Colheitas realizadas no ano 2008 e 2009 no âmbito da rede de referenciação do Gabinete
Coordenador de Colheita e Transplantação (GCCT).

2008

HFaro

2009

HFaro

1

5

CHBA

CHBA

1

1

Gráfico 11 : Colheitas efectuadas em 2008/2009 por hospital
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Fonte: Relatório de Actividades do Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação (GCCT) 2009

iii.iii OP3 - Implementar o Programa de Rastreio do Cancro do Colo do Útero
na Região nas Mulheres dos 25 aos 64 anos
Meta
3 Concelhos com o rastreio implementado
A implementação deste Rastreio, ao contrário do programado, não foi possível iniciar em
2009. Questões técnicas relacionadas com a escolha e adjudicação do sistema de informação
para gestão do rastreio, não permitiram criar condições para o arranque deste programa.

iii.iv OP4 - Qualificar os Profissionais de Saúde dos Serviços de Urgência
Básica (SUB)
Meta
Médicos e enfermeiros das SUB com formação em suporte avançado de vida

Suporte Avançado
de Vida

17 - Médicos

Triagem de
Manchester

Reanimação e
Trauma para
Unidades de
Saúde

17 Enfermeiros

5 Enfermeiros

7 Médicos

Gráfico 12: Número de profissionais com formação na área da urgência/emergência
Fonte: Formação, DEP

Em 2009 foram realizadas 3 acções de formação a 46 profissionais de saúde (médicos e
enfermeiros) dos serviços de urgência básica (SUB), nas áreas do suporte avançado de vida,
triagem de Manchester e reanimação e trauma para unidades de saúde.
No ano de 2009 não foi possível atingir as metas propostas no programa de formação, pelo
facto de não ter sido possível concretizar o reforço de pessoal de enfermagem planeado para
os Serviços de Urgência Básicos. A não contratação do pessoal previsto, determinou a redução
do programa de formação.
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iii.v OP5 - Aumentar a Capacidade da Rede de Cuidados Continuados
Domiciliários
Metas
Novas equipas de apoio domiciliário constituídas - 13
Acréscimo da capacidade de Internamento na rede regional de RCCI - 86

Novas equipas de
cuidados continuados
integrados constituídas
em 2009

Acréscimo da capacidade
de internamento na rede
regional de CCI em 2009
• 71 camas

• 10

Gráfico 13: Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados
Fonte: CRCCI, ARS Algarve

Tabela 7: Unidades de Internamento na RNCCI na Região do Algarve em 2008 e 2009
Fonte: CRCCI, ARS Algarve

A rede regional de CCI teve um acréscimo de 71 camas distribuídas:
Unidade de Cuidados Paliativos (Portimão) – 10 camas,
Unidade de Média Duração e Reabilitação (Olhão) - 28camas,
Unidade de Longa Duração e Manutenção (Tavira) – 33 camas

Em 2009, não foi possível criar todas as equipas de cuidados continuados integrados
domiciliários planeadas (13), por constrangimentos à contratação de profissionais de
enfermagem e auxiliar. Apesar desse constrangimento a Rede de Cuidados Continuados do
Departamento de Estudos e Planeamento
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Algarve abrange todos os concelhos e todos os ACES, atingindo no ano de 2009, 28 equipas,
num total nacional de 96.

Tabela 8: Número de Equipas de ECCI por Região
Fonte: CRCCI, ARS Algarve

Gráfico 14: Crescimento do Número de ECCI
Fonte: CRCCI, ARS Algarve

Em 2009 não foi possível concretizar todas as camas de cuidados continuados propostas (86)
por dificuldades decorrentes dos projectos aprovados no Programa Modelar desenvolvido por
terceiros. Atrasos no decorrer das obras não permitiram o cumprimento das metas propostas.
Apesar destes constrangimentos o Algarve é a região do continente com o maior de camas de
cuidados continuados por 100.000 habitantes. Saliente-se que o atraso na conclusão das
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unidades é completamente alheio à gestão da ARS que nada poderia fazer para desbloquear os
constrangimentos ocorridos nos parceiros promotores das unidades.

Gráfico 15: Nº de Camas por 100.000 hab. ≥ 65 anos
Fonte: CRCCI, ARS Algarve

iii.vi OP6 - Implementar a Reforma dos Centros de Saúde Através da
Constituição e Instalação de Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES)

Figura 3: Reconfiguração dos cuidados saúde primários
Fonte: Luís Pisco, “Inovação e a Reforma da Saúde Cuidados de Saúde de Proximidade”, 5 de Junho de 2008, MPCSP
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Os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), criados pelo Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de
Fevereiro, são serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, constituídos por
várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde, e que têm por missão
garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada área
geográfica. Destas unidades funcionais constam as unidades de saúde familiar, as unidades de
cuidados de saúde personalizados, as unidades de cuidados na comunidade, as unidades de
saúde pública e as unidades de recursos assistenciais partilhados, podendo ainda existir outras
unidades ou serviços que venham a ser considerados como necessários pelas administrações
regionais de saúde. Cada unidade funcional assenta numa equipa multiprofissional, com
autonomia organizativa e técnica, estando garantida a intercooperação com as demais
unidades funcionais do centro de saúde e do ACES.

Figura 4: Estrutura orgânica dos Agrupamentos dos Centros de Saúde
Fonte: Luís Pisco, “Inovação e a Reforma da Saúde Cuidados de Saúde de Proximidade”, 5 de Junho de 2008, MPCSP

Meta
Agrupamentos de Centros de Saúde constituídos - 3
A Meta estabelecida foi integralmente cumprida com a constituição dos órgãos de direcção e
a assinatura das Cartas de Compromisso de Gestão.
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O Algarve conta com uma rede pública de cuidados primários constituída por 3 Agrupamentos
de Centros de Saúde (ACES): ACES Barlavento, ACES Central e ACES Sotavento, compostos
pelos 16 Centros de Saúde (CS), 68 Extensões de Saúde, 9 Unidades de Saúde Familiar (USF) e
1 Unidade de Cuidados da Comunidade (UCC).

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES)

Figura 5: Estrutura orgânica dos Agrupamentos dos Centros de Saúde
Fonte: DEP

No ano de 2009 foi possível atingir as metas propostas criando os três Agrupamentos dos
Centros de Saúde propostos e iniciar a reorganização dos antigos Centros de Saúde em
unidades funcionais. Em 2009 foi ainda possível criar a 1. ª Unidade de Cuidados na
Comunidade do Algarve no ACES Central, em Dezembro de 2009.

iii.vii OP7 - Promover a Constituição de Unidades de Saúde Familiar (USF)
Meta
Novas USF constituídas - 3

O processo de reorganização dos cuidados de saúde primários iniciou-se em 2005 com a
publicação em Diário da República da Resolução do Conselho de Ministros 157/2005 de 12 de
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Outubro das “Linhas de Acção Prioritárias para o Desenvolvimento dos Cuidados de Saúde
Primários”, documento elaborado pela Missão para os Cuidados de Saúde Primários (MCSP) e
onde, entre outros aspectos, se definiram os pressupostos básicos para a implementação das
USF. A publicação do Despacho Normativo 9/2006, de 16 de Fevereiro, com as alterações
introduzidas pelo Despacho Normativo 10/2007, de 26 de Janeiro, veio estabelecer o
Regulamento para Lançamento e Implementação das USF, onde pela primeira vez se introduz
o conceito de contratualização ao nível dos cuidados de saúde primários. Em paralelo, e
porque a legislação entretanto publicada assim o estipulava, foi elaborada pela Administração
Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), em colaboração com os Departamentos de
Contratualização das ARS e com a MCSP, a metodologia de contratualização com as USF, na
qual se definiu um conjunto de parâmetros contratualizáveis que suportariam a atribuição de
incentivos institucionais às USF.
No ano de 2009 foram aprovadas 3 USF, abaixo discriminadas, alargando para 9 o número de
unidades já criadas. A USF Âncora transitou do Modelo A para o Modelo B.

Unidades de Saúde Familiar
USF
Balsa (Tavira)
Albufeira (Albufeira)
Ria Formosa (Faro)
Guadiana (Vila real / Castro Marim)
Farol (Faro)
Monchique (Monchique)
Mirante (Olhão)
Al-Gharb (Faro)
Âncora (Olhão)

Médicos Enfermeiros Administrativos População abrangida Data de início
7
4
7
10
9
5
9
6
5

8
5
8
10
9
6
10
6
5

8
4
7
9
7
5
7
4
5

Tabela 9: Unidades de Saúde Familiar em 31/12/2009

13 677
4 933
11 015
17 072
10 996
7 210
15 212
10 484
6 838

Data de
Homologação

03-12-2007
03-08-2009
15-03-2010
03-08-2009
30-12-2008
30-07-2008
05-05-2008
01-10-2007
02-10-2006

16-08-2009
29-07-2009
24-06-2009
18-02-2009
24-09-2008
16-07-2008
05-03-2008
29-05-2007
04-07-2006

Fonte: ERA, ARS Algarve, IP

iii.viii OP8 - Autonomização dos Processos Administrativos da Gestão de
Recursos Humanos
Meta
Automatização dos processos administrativos de gestão de recursos humanos (OE5)
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Em 2009 não foi possível cumprir a totalidade do projecto de automatização dos processos
administrativo de gestão de recursos humanos previsto para os ACES, pelo facto da
reorganização dos Centros de Saúde em ACES implicar uma dilação no tempo do processo de
implementação do sistema. Com efeito, para implementar o sistema é necessário identificar
previamente toda a estrutura hierárquica, todas as Unidades Funcionais constituir e aprovar os
Regulamentos Internos em matéria de pessoal. Ora, 2009, foi o ano de constituição e
instalação dos órgãos de gestão e de arranque do processo de constituição da Unidades
Funcionais. A complexidade e as exigências legais em matéria de aprovação de regulamentos
de pessoal implicaram que esta tarefa fosse diferida para 2010.
Deste modo, a ARS considerou que não havia condições para instalar o sistema de informação,
dado que não poderia ser operacionalizado, pelo que optou por diferir este objectivo.

iii.ix OP9 - Disponibilizar em Todos os Centros de Saúde o Processo Clínico
Electrónico
Meta
Processo clínico electrónico instalado em todos os centros de saúde – 9

Tal como programado, foi possível disponibilizar o processo clínico electrónico à totalidade dos
Agrupamentos dos Centros de Saúde, com excepção da Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados de Alcoutim, apesar do surgimento da pandemia de Gripe (H1N1) 2009 que
obrigou a um esforço adicional por parte dos profissionais afectos à Unidade Sistemas de
Informação e Comunicação, uma vez que em dias foi necessário montar, equipar e instalar em
espaços próprios os sítios de Atendimento à Gripe (SAG’s). A decisão de não instalar qualquer
sistema de registo clínico electrónico naquele local decorre de uma opção de gestão, uma vez
que é possível transferir um sistema de informação instalado na USF Guadiana para essa
unidade. Esta decisão implicou adiar a instalação da referida aplicação para o ano de 2010.

Departamento de Estudos e Planeamento

30

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
Relatório de Actividades 2009

iii.x OP10 – Aumentar a Percentagem de Consultas Programadas no Total de
Consultas de Medicina Geral e Familiar (MGF)
Meta
N.º de consultas programadas/ total de consultas nos Centros de Saúde (%) – 75%

Tabela 10: Percentagem de Consultas

Fonte: ERA, ARS Algarve, IP

Como se pode observar na tabela 10, a percentagem de consultas programadas no total das
consultas, aumentou em todos os ACES, a região do Algarve registou um aumento de 13% em
comparação com o ano 2008.
Estes números demonstram «os benefícios esperados com a reorganização do atendimento
dos Centros de Saúde, através da criação de Unidades de Saúde Familiar e da requalificação
dos serviços de urgência, obtendo-se assim uma maior acessibilidade às consultas
programadas e um menor número de atendimentos em consultas abertas», apesar da redução
verificada no número de médicos especialistas em medicina geral e familiar em exercício e da
actividade assistencial dirigida à Gripe (H1N1) 2009. Assim o objectivo foi excedido.
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IV.

Balanço Social

Sendo o Balanço Social um instrumento de gestão e dinamização de recursos humanos numa
organização, proporciona-nos uma análise evolutiva e comparativa de extrema utilidade.
Em 2009 a ARS Algarve, IP, conta com 1.545 profissionais distribuídos entre ACES e ARS
propriamente dita. Os ACES contam com cerca de 1.322 (excluídos os médicos de saúde
pública e incluindo 19 médicos contratados a termo certo sem a especialidade de medicina
geral e familiar).
Para além deste efectivo, observado no quadro abaixo, a Administração Regional de Saúde do
Algarve, IP, contou com a colaboração de alguns profissionais em regime de acumulação de
funções, que para todos os efeitos só são contabilizados na Instituição de origem.
Nos 1.545 efectivos desta ARS, incluem-se 39 elementos a ocupar postos de trabalho em
regime de mobilidade interna, na categoria ou cedência de interesse público, com incidência
sobretudo nas carreiras Técnica Superior, Enfermagem e Assistente Técnica.

Carreiras/Grupos Profissionais

Soma de Total
Efectivos 2007 na
Região

Soma de Total
Efectivos 2008
na Região

Soma de Total
Efectivos 2009 na
Região

13
0
297
356
4
6
62
96
360

14
0
290
396
5
24
54
103
362

11
6
291
395
7
22
70
107
347

30
2
294
2

31
2
280
2

139
2
146
2

1.522

1.563

1.545

Dirigente Intermédio
Dirigente Superior
Médico*
Enfermeiro
Informático
Téc. Superior de Saúde
Técnico Superior
Téc. Diagnóstico e Terapêutica
Assistente Técnico
Assistente Operacional (Auxiliar de Acção
Médica)
Assistente Operacional (Operário)
Assistente Operacional (Outro)
Outro Pessoal b)
Total
* Inclui médicos de Saúde Pública e médicos em Formação

Tabela 11: Número de Efectivos por Grupo profissional
Fonte: Balanço Social, ARS Algarve IP

Como anteriormente já foi descrito a Região do Algarve, apresenta uma carência de recursos
histórica, agravada nos últimos anos pelo crescimento da população residente e presente. A
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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 residente e 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). No ano de 2009 verificouse uma redução significativa de recursos humanos nos ACES, nas carreiras de assistentes
técnicos e assistentes operacionais e de médicos de clínica geral, quando comparado com os
efectivos de 2005. O reforço de pessoal nas áreas de enfermagem e técnicos de diagnóstico e
terapêutica, com um aumento de 60 profissionais, constitui uma melhoria aparente, uma vez
que com a criação da Rede de Cuidados Continuados Integrados e a implementação dos
Serviços de Urgência Básica absorvem todos estes profissionais, que são insuficientes para
assegurar o funcionamento regular destes serviços, sem o recurso a contratações externas

Grupo Profissional
Médicos MGF *
Enfermeiros**
Técnicos Superiores ***
T. D. T.
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
Total

2005

2006

2007

2008

2009

259
350
40
84
374
357
1.464

256
347
48
80
354
347
1.432

248
355
44
83
292
299
1.321

241
393
35
93
302
289
1.353

239
399
32
95
292
265
1.322

Var.
05/09
-20
49
-8
11
-82
-92
-142

Var. %
05/09
-7,7%
14,0%
-20,0%
13,8%
-21,9%
-25,8%
-9,7%

* Inclui 19 médicos não especialistas em Medicina Geral e Familiar
** Inclui em 2009 – 4 Enfermeiros em regime de cedência por tempo limitado
*** Inclui Técnicos Superiores do Regime Geral e Superiores de Saúde

Tabela 12: Recursos Humanos nos ACES da ARS Algarve, IP
Fonte: CD, ARS Algarve IP

No ano de 2009 verificou-se uma importante diminuição do número de efectivos nalgumas
carreiras resultante de um número importante de aposentações, em particular de
aposentações antecipadas, que não foi possível compensar por contratação ou mobilidade,
apesar da contratação por parte do Ministério da Saúde de 18 médicos aos Serviços Médicos
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Cubanos e do aumento sustentado do número de médicos em formação, que passaram de 18
em 2005 para 30 em 2009.
Esta situação afecta em particular a carreira médica de clínica geral e as carreiras de
assistentes técnicos e operacionais.
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Gráfico 16: Estrutura Etário dos Efectivos
Fonte: Balanço Social, ARS Algarve IP

A estrutura etária do efectivo profissional mostra um elevado número de profissionais da ARS
Algarve, IP, com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos, 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.
O envelhecimento demográfico médico e as novas regras legislativas para a atribuição de
aposentação antecipada fazem prever a ocorrência no ano de 2010 de um maior número de
aposentações e uma diminuição do efectivo médico.
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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V.

vi.

Prestação de Cuidados de Saúde na Região do Algarve

Pandemia da Gripe (H1N1) 2009

O ano de 2009 foi marcado pelo surgimento de um novo vírus da Gripe, o vírus da Gripe
(H1N1) 2009, um novo subtipo do vírus da gripe que afecta os seres humanos, contendo genes
de vírus da gripe, de porcos, aves e de vírus da gripe humana, e que nunca tinha sido
observado antes em qualquer parte do mundo. O vírus identificado pela primeira vez no
México em Abril de 2009 propagou-se por todo o mundo, tendo a Organização Mundial da
Saúde anunciado em 29 de Abril a passagem à fase 5 do Alerta Pandémico e no dia 11 de
Junho 2009 o seu estabelecimento em todo o mundo e a passagem à fase 6, Fase Pandémica.
Perante este circunstância foi necessário reformular o Plano de Contingência Regional para a
Pandemia da Gripe, elaborado a quando da ameaça da Gripe Aviar, em Maio de 2009,
constituir o Comité Regional e o Grupo Operativo Regional que passaram a coordenar a
execução do Plano ao longo das suas diversas fases.
O Comité Regional e o Grupo Operativo Regional tiveram desde o início da execução do Plano
particular atenção ao facto de ele se desenvolver numa região de forte pendor turístico, de
relevante interesse nacional e internacional, procurando preparar todas as medidas
necessárias para preparar a intervenção dos vários actores sociais nas várias fases do alerta
Pandémico e preparar os serviços de saúde para a execução das várias fases do Plano.
Assim e depois da apresentação pública do Plano e materiais informativos foram efectuadas
13 reuniões com as seguintes entidades:
•

18 Junho – Apresentação do Plano de Contingência e materiais informativos;

•

23 Junho – Conselho Coordenador da Administração Central de Âmbito Distrital

•

25 Junho – AHETA;

•

7 Julho - Direcção Regional Economia;

•

14 / 15 Julho – Directores Executivos dos Agrupamentos Verticais de Escolas e Escolas;

•

20 Julho – AMAL;

•

23 Julho – Associações Empresariais;

•

27 Julho – DREAlg/Autarquias;

•

27 Julho – DREAlg/Ensino Particular/Escolas Profissionais;

•

28 Julho – DREAlg/IPSS
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•

30 Julho – Reuniões com IPSS’s;

•

31 Julho – Entidade Regional de Turismo Algarve

•

31 Julho – Bispo do Algarve e Pastoral da Saúde;

Ao longo dos meses e até final do ano de 2009, foram sendo tomadas as medidas adequadas
às diversas fases do Plano de Contingência de acordo com as instruções da Autoridade de
Saúde nacional, em 15 de Julho o Hospital de Faro, EPE, foi integrado na Rede de
Referenciação Nacional da Gripe e em 27 de Julho o Laboratório Regional de Saúde Pública,
Laura Ayres, adquiriu a competência para identificar o vírus da Gripe (H1N1) 2009. Em 8 de
Agosto procedeu-se à abertura do primeiro sítio de atendimento à Gripe (SAG) de acordo com
anteriormente planeado.

Figura 6: Abertura SAG’S
Fonte – DSP, ARS Algarve IP

Durante a Fase de Contenção, 13 de Junho a 20 de Agosto, que no Algarve coincidiu com a
Época Alta turística foram identificados 805 casos positivos de Gripe (H1N1) 2009 confirmados
através de análises num total de 1.733 pessoas com suspeita de Gripe (H1N1) 2009, tendo-se
registado entre as semanas 30 e 35 do ano de 2009, 979 casos acumulados.
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Gráfico 17: Novos casos de Gripe A(H1N1)v
Fonte – DSP, ARS Algarve, IP

Após a Fase Contenção verificou-se o acentuar do número de novos casos entre as semanas 48
e a semana 51.
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Gráfico 18: Número de novos casos entre as semanas 48 e a semana 51.
Fonte -DSP, ARS Algarve, IP

Em conclusão podemos afirmar que durante o ano de 2009, a região do Algarve foi capaz de
enfrentar adequadamente a Pandemia de Gripe (H1N1) 2009, desenvolvendo todas as acções
previstas no Plano de Contingência Regional de acordo com as orientações da Autoridade de
Saúde nacional, apesar de viver uma situação desfavorável no que se refere a recursos
humanos médicos e de enfermagem, graças a um bom Planeamento e a uma acção
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coordenada e empenhada de todos os profissionais de saúde, assegurando todos os cuidados
de saúde necessários à população e ultrapassando todos os receios manifestados pelos actores
sociais da área turística, preocupados por uma eventual perturbação da actividade económica
e social.

vii.

Laboratório Regional de Saúde Pública, Laura Ayres

Inaugurado em 8 de Maio de 2009, o Laboratório Regional de Saúde Pública, Laura Ayres, é
uma unidade moderna e harmoniosa, de tecnologia avançada, totalmente informatizada,
preparado para responder aos desafios actuais da saúde pública, representa um investimento
global de 4 milhões de euros, dos quais 640 mil em equipamentos, incorporando na sua
génese uma carteira de serviços e um perfil adequado aos reptos do Século XXI.
Dotado

de

quatro

serviços:

Análises

Clínicas,

Físico-química,

Microbiologia

e

Imunohemoterapia. Assume-se como uma referência regional e nacional. A decisão de dotá-lo
da área da Biologia Molecular mostrou-se adequada os 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.
No ano de 2009 para além das acções preparatórias para completa laboração da unidade
foram realizadas as seguintes actividades:
1.

Inicio da actividade do Serviço de Imunohemoterapia em Março de 2009, com o

processamento e análise do sangue colhido no Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE,
continuado com o processamento e análise do sangue colhido no Hospital de Faro, EPE, a
partir de Agosto de 2009;
2.

Início da actividade da área da Biologia Molecular para a detecção do vírus (H1N1)

2009. Durante o ano de 2009 foram realizadas 10.836 análises, das quais 4.075 positivas.
3.

Instalação do sistema registo electrónico para o controlo das análises de

hipocoagulação efectuadas nos ACES;
4.

Apoio técnico à actividade laboratorial desenvolvida nos Serviços de Urgência Básica

sedeados em ACES, apoio à formação e harmonização de procedimentos.
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Em 2009, foram efectuadas 117.531 análises pelo Serviço de Imunohemoterapia, 4.575
análises clínicas, 18.152 análises de Microbiologia, 5.531 análises físico-químicas.,
representando uma facturação ao exterior de 1.037.888,64 €.

viii.

Cuidados de Saúde Primários

Em 2009 foram realizadas 1.069.306 consultas de Medicina Geral e Familiar nos ACES da
Região do Algarve (tabela 13). Verificou-se um aumento nas 1ªs consultas em 2009
(realizaram-se mais 7.062 1ªs consultas). Todos os programas de saúde registaram aumentos
no total de consultas, destacando-se as consultas de planeamento familiar com 16,6 %, saúde
infantil 6,9% e saúde juvenil com 6,7%.

Total Consultas

1ªs Consultas

Programas de Saúde
Planeamento Familiar

2008
18.512

2009
20.898

Var. (%)
12,9%

Saúde Materna

4.916

4.909

-0,1%

Saúde Infantil

35.186

36.258

3,0%

Saúde Juvenil

10.138

10.581

4,4%

Saúde Adulto

224.647

227.815

1,4%

TOTAL

293.399

300.461

2,4%

Planeamento Familiar

25.341

29.542

16,6%

Saúde Materna *

30.571

31.156

1,9%

Saúde Infantil

80.305

85.884

6,9%

Saúde Juvenil

19.602

20.911

6,7%

851.538

901.813

5,9%

1.007.357

1.069.306

6,1%

Saúde Adulto **
TOTAL

Tabela 13: Consultas Programadas nos ACES Algarve
Fonte – SINUS, VitaCare
** - Inclui Puerpério.
** - Inclui Domicílios.

No ano de 2009, ano em que a actividade desenvolvida na Rede de Urgência foi afectada pelo
eclodir da Pandemia de Gripe (H1N1) 2009, que no Algarve provocou dois picos de procura
durante os meses de Agosto e Novembro, os serviços de urgência apresentaram
comportamentos distintos:
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Nos 4 Serviços de Urgência Básica: de Lagos, de Albufeira, de Loulé e de Vila Real de Santo
António, a actividade assistencial registou uma diminuição, no ano de 2009 verificando-se um
total de 171.314 atendimentos, menos 15.240 do que em 2008.

TOTAL

Nº de Atendimentos de Urgência nos
ACES
SUB Albufeira
SUB Lagos

2008

2009

Var. (%)

57.707
31.317

54.504
29.255

-5,6%
-6,6%

SUB Loulé

49.571

46.268

-6,7%

SUB Vila Real de Santo António

47.959

41.287

-13,9%

Atendimento Complementar (AC)

200.062

182.892

-8,6%

TOTAL (SUB + AC)

386.616

354.206

-8,4%

Tabela 14: Atendimentos nos Serviços de Urgência Básica
Fonte – SINUS / SONHO

Grupos Etários por Programa
de Saúde
< 1 ano
1
2-13
14-18
15-49 (Mulheres)
19-44
45-64
≥ 65

Utentes Inscritos nos ACES
2008
2009
Var%
4.482
5.066
61.241
24.925
122.514
190.018
124.247
92.388

4.441
5.037
63.028
25.218
125.208
193.638
128.892
96.154

-0,91%
-0,57%
2,92%
1,18%
2,20%
1,91%
3,74%
4,08%

Tabela 15: Utentes Inscritos por Programa de Saúde nos ACES do Algarve 2008/2009
Fonte - SINUS

ACES CENTRAL
ACES SOTAVENTO
ACES BARLAVENTO
Total

Total

Sem Médico

267.357
63.604
185.447
516.408

68.390
1.724
65.526
135.640

Sem Médico Opção
Utente
1.658
176
1.334
3.168

Utentes com
Médico
197.309
61.704
118.587
377.600

Tabela 16: Utentes Inscritos a 31/12/2009
Fonte - SINUS
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A 31/12/2009 estavam inscritos 516.408 utentes nos ACES da região do Algarve. Do total dos
inscritos existiam 135.640 sem médico e 3.168 sem médico por opção do utente (tabela 16).
Durante o ano de 2009 iniciou-se um processo de limpeza da Base de Dados Nacional de
Cartão de Utente, com a criação do Registo Nacional de Utentes, permitindo eliminar utentes
duplicados e óbitos ainda não registados. Relativamente aos utentes inscritos por grupos
etários dos programas de saúde salienta-se o aumento de todos os grupos etários com
excepção do grupo etário <1 ano e 1 ano, comparativamente com o ano 2008 (tabela 15).

ix.

Cuidados de Saúde Hospitalares

Nos Serviços de Urgência do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE (Portimão) e do
Hospital de Faro, EPE, registou-se um aumento da procura no ano de 2009, com 247.940
atendimentos, ou seja, mais 11.994 atendimentos do que em 2008.

INTERNAMENTO

BLOCO OPERATÓRIO

CONSULTA
EXTERNA

SERVIÇOS DE
URGÊNCIA *

2008
Geral

2009

Var. (%)

142.345

152.505

7,1%

Pediátrica

78.205

80.649

3,1%

Ginecológica / Obstétrica

15.396

14.786

-4,0%

235.946

247.940

5,1%

Primeiras

86.690

102.964

18,8%

Seguintes

224.259

216.849

-3,3%

TOTAL

310.949

319.813

2,9%

Programadas

7.257

6.811

-6,1%

Urgentes

5.189

5.143

-0,9%

Cirurgia de Ambulatório

6.466

9.305

43,9%

18.912

21.259

12,4%

SIGIC

3.614

4.075

12,8%

PARTOS

4.747

4.654

-2,0%

Doentes Saídos

39.131

37.619

-3,9%

Demora Média

7,97

8,08

1,4%

Taxa Ocupação

91,09

89,26

-2,0%

Doente P/ Cama

48,50

45,89

-5,4%

TOTAL

TOTAL

Nota: indicadores do internamento S/SO e S/ Berçário

Tabela 17: Actividade Hospitalar
Fonte: Hospitais do Algarve
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Na consulta externa registou-se em 2009 um aumento de 18,8% de 1ªs consultas das várias
especialidades médicas nos hospitais da região.
Em 2009 realizaram-se 21.259 cirurgias nos hospitais do Algarve, traduzindo um aumento de
12,4% relativamente a 2008 (tabela 17). A cirurgia de ambulatório registou um extraordinário
aumento de 43,9% em comparação com 2008.
No que diz respeito aos indicadores de internamento, verificou-se uma diminuição de 3,9 %
dos doentes saídos comparativamente com 2008. Simultaneamente, houve uma redução na
taxa de ocupação de 2,0% relativamente ao ano anterior e 5,4% nos doentes p/ cama (tabela
17).

x.

Programa de Cuidados Continuados Integrados

No ano de 2009 a ARS Algarve, IP, desenvolveu um conjunto de actividades previamente
planeadas e aprovadas pela tutela, após parecer da Unidade de Missão para os Cuidados
Continuados Integrados, que a seguir descrevemos:

EQUIPAS CUIDADOS DOMICILIÁRIOS:
•

Às 18 ECCI – Equipas de Cuidados Continuados Domiciliários Integrados existentes em

2008, foram criadas mais 10 ECCI, a saber: Alcoutim - 1, VRSA/CTM - 1, Faro - 1, Loulé - 1,
Silves - 1, Lagoa - 1, Portimão - 1, Monchique - 1, Lagos - 1, Aljezur – 1.
•

Redefiniu-se a área de intervenção da Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados

Paliativos fazendo-a coincidir com a área de influência do ACES Sotavento.

UNIDADES DE INTERNAMENTO:
Iniciaram funcionamento 3 Unidades de Cuidados Continuados Integrados acrescendo 71
camas à capacidade instalada e totalizando 317 camas, a saber:
Unidade de Cuidados Paliativos – 10 camas (Abril de 2009);
Unidade de Média Duração e Reabilitação – 28 camas (Setembro de 2009);
Unidade de Longa Duração e Manutenção – 33 camas (Maio de 2009).
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ACTIVIDADES:
1.

Assinatura das Cartas de Compromisso das Equipas de Cuidados Continuados

Integrados (domiciliários) dos Agrupamentos dos Centros de Saúde da Região do Algarve,
realizado no dia 10 de Setembro, no Auditório Municipal de Olhão.
2.

Promoção do concurso “Rede com Arte”, onde participaram as Unidades de

Internamento da RNCCI com a apresentação de trabalhos realizados pelos utentes internados.
3.

Participação no Encontro “Equidade, Efectividade e Eficiência em Saúde “, 3ª Edição do

Prémio de Boas Práticas: Dos Bons exemplos à Melhoria dos Cuidados, com a apresentação do
projecto “Equipas de Cuidados Continuados Domiciliários”, em parceria com a ACSS, ACS e
DGS, realizado no Auditório do Instituto Politécnico de Beja, nos dias 22 e 23 de Outubro de
2009, tendo recebido uma menção honrosa.
4.

Participação no XVI Congresso de Geriatria do Algarve, organizado pela Provectus.

5.

Realização da Cerimónia de entrega das viaturas para as Equipas de Cuidados

Continuados Integrados da Região do Algarve, realizada no dia 30 de Dezembro, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho de Portimão.
6.

Participação no 3º aniversário da RNCCI, realizado no dia 14 de Dezembro de 2009, no

Auditório da FIL, no Parque das Nações, na Conferência “Cuidados Continuados Integrados
Presente e Futuro.”
7.

Realização de reuniões trimestrais com as Equipas Coordenadoras Locais e com as

Equipas de Gestão de Altas.
8.

Realização de reuniões diversas com distintos intervenientes na RNCCI.

FORMAÇÃO:
Realizaram-se 7 acções de formação:
Formações co-financiadas e executadas no âmbito do Plano de Formação da RNCCI (6):
- Cuidados Continuados Integrados em Rede, realizado a 25 de Março
- Ajudas Técnicas/Tecnologias de Apoio na RNCCI, realizado a 26 de Março
- Úlceras de Pressão, realizada a 30 de Março
- Maus-tratos a Pessoas Idosas em Contexto Institucional, realizada a 24 de Junho
- Cuidados Paliativos, realizada a 19 e 20 de Novembro
- Instrumento de Avaliação/MAB da RNCCI, realizada a 1 de Abril
Formações não co-financiadas e executadas no âmbito do Plano de Formação da
RNCCI (1):
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Controle de Infecção na Unidades de Cuidados Continuados Integrados, realizada a 18
de Junho

DOCUMENTOS ELABORADOS:
Manual do Plano de Contingência da Gripe H1N1 – Orientações para as Unidades de Cuidados
Continuados Integrados

ACTIVIDADE ASSISTENCIAL:
1. Utentes referenciados para a RNCCI – Algarve.
ECCI
1341

UCP
138

UC
494

UMDR
245

ULDM
294

TOTAL
2512

ULDM
334

TOTAL
2742

Fonte: UMCCI
2. Utentes assistidos na RNCCI – Algarve.
ECCI
1376

UCP
608

UC
182

UMDR
242

Variação em relação a 2008
189%

Fonte: UMCCI
3. Óbitos na RNCCI – Algarve.
ECCI

UC

UCP

UMDR

ULDM

TOTAL

100

47

87

23

25

282

4. Taxa de ocupação na RNCCI – Algarve.
ECCI
46%

UCP
92%

UC
96%

UMDR
92%

ULDM
99%

Fonte: UMCCI

OUTRAS ACTIVIDADES:
Participação na Comissão de Apreciação das candidaturas ao Programa Modelar I e Modelar II.
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xi.

i.

Programas de Saúde

Doenças Cardiovasculares

De acordo com as principais prioridades estabelecidas no Programa Nacional para as Doenças
Cardiovasculares e no Plano Nacional de Saúde 2004 – 2010, a ARS Algarve, IP, estabeleceu
como principais prioridades a implementação e consolidação das Vias Verdes do AVC e do
Enfarte Agudo do Miocárdio, também chamada de Via Verde Coronária.
No Algarve a Via Verde Coronária sustenta-se numa experiência inovadora desenvolvida desde
2001, com a colocação de equipamentos de desfibrilhação, electrocardiografia e telemedicina
em Centros de Saúde, articulados com a Unidade de Cuidados Intensivos Coronários do Serviço
de Cardiologia do Hospital de Faro, EPE, com possibilidade de fibrinólise pré-hospitalar nos
doentes com enfarte agudo do miocárdio. Com a abertura da Unidade de Hemodinâmica e
Cardiologia de Intervenção do Serviço de Cardiologia (UHCI) do Hospital de Faro em 2004, foi
possível iniciar o tratamento dos doentes com enfarte agudo do miocárdio por angioplastia
primária. No ano de 2005 estabelecidas as prioridades nacionais para a implementação das
Vias Verdes, entendeu a ARS Algarve, IP, criar condições para que estas fossem implementadas
na Região. Foram criadas as Unidades de AVC nos Hospitais de Faro, EPE (2006) e Barlavento
Algarvio (Portimão), EPE (2007), a Unidade de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção do
Hospital de Faro, EPE, passou a funcionar 24 horas por dia sete dias por semana em Maio de
2007, as 3 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação passaram a dispor de dispositivos
que permitissem a sua integração na Via Verde e todos os Serviços de Urgência Básica do
Algarve passaram a dispor de desfibrilhador com 12 derivações com modem para comunicação
trans-telefónica com a Unidade de Cuidados Intensivos Coronários do Hospital Distrital de Faro
e de análise “point-of-care” de troponina. Estabelecidas as condições básicas, as Vias Verdes
do AVC e Coronária foram implementadas no dia 1 de Agosto de 2007.
Em seguida apresentamos os resultados obtidos comparando-os com os resultados nacionais
através de informação ainda não tornada pública pela Coordenação Nacional para as Doenças
Cardiovasculares.
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Via Verde do AVC

No Algarve foram admitidos nas Unidades de AVC em 2009, 737 doentes de um total nacional
de 7.826 doentes, fazendo com a região do Algarve tenha sido aquela em que mais doentes de
AVC tenham passado pela Unidade de AVC.

Gráfico 19: Doentes Admitidos nas Unidades de AVC por Região
Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares

Como dados positivos do ano de 2009, salientamos ainda o número de doentes internados nas
Unidades de AVC para reperfusão por terapêutica endovascular, apresentando a Unidade de
AVC do Hospital de Faro, EPE, um número significativo de doentes submetidos a esta
terapêutica.

Tabela 18: Doentes Submetidos a Terapêutica Endovascular
Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares
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Via Verde Coronária
No ano de 2009 a Região do Algarve voltou a destacar-se como a região do Continente onde
foram obtidos os melhores resultados, salientando-se o número de doentes admitidos por Via
Verde, 17.7% do total de doentes admitidos na Unidade Coronária com Enfarte Agudo do
Miocárdio, 441.41/milhão de habitantes, o número de doentes admitidos com Enfarte Agudo
com Supra ST, 71% dos doentes internados por Via Verde Coronária e o número de doentes
submetidos a angioplastia no Enfarte Agudo do Miocárdio, 405.42/milhão de habitantes.

Tabela 19: Doentes Admitidos nas Unidades Coronárias
Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares

Doentes com Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM)

Gráfico 20: Doentes com EAM Sem e Com Supra ST, 2009
Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares
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Doentes com EAM admitidos por Via Verde

Gráfico 21: Total de Admissões nas Unidades Coronárias através das vias verdes (INEM)
Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares

Doentes com EAM admitidos por Via Verde por milhão/habitantes

Gráfico 22: Doentes com EAM admitidos por Via Verde por milhão/habitantes
Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares
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Vias de Acesso nos Doentes com EAM com Supra ST

Gráfico 23: Vias de Acesso nos Doentes com EAM com Supra ST
Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares

Doentes submetidos a ICP Primária por Milhão/Habitantes

Gráfico 24: Doentes submetidos a ICP Primária por Milhão/Habitantes
Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares

Em conclusão podemos afirmar que no ano de 2009, os resultados obtidos pelas Vias Verdes
do Algarve são positivos consolidando os dados anteriormente obtidos, colocando os cuidados
prestados aos doentes agudos de AVC e de Enfarte Agudo de Miocárdio entre os melhores
obtidos no continente português.
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ii.

Doenças Oncológicas

As doenças oncológicas são a 2ª causa de morte no país e na região e 2ª causa de AVPP na
região do Algarve. Assim e de acordo com as prioridades estabelecidas no Plano Nacional de
Saúde e no Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas 2007/2010
aprovado em Julho de 2009 a ARS Algarve, IP, estabeleceu como prioridades dos últimos anos:
instalar e pôr a funcionar a Comissão Oncológica Regional; promover medidas de prevenção
primária preconizadas no Código Europeu Contra o Cancro, como: evitar o consumo do tabaco,
combater a obesidade, manter uma alimentação equilibrada, promover a actividade física,
moderar a exposição ao sol, prevenir e controlar a exposição a substâncias e agentes
cancerígenos ou mutagénicos e promover a vacinação contra agentes infecciosos; apoiar a
implementação e o desenvolvimento no Algarve do Registo Oncológico Regional Sul;
implementar programas de rastreio de acordo com as recomendações do Plano Nacional de
Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas 2007/2010 para o cancro da mama, cancro do
colo do útero e cancro do cólon e recto.
Assim, no ano de 2009 foram desenvolvidas as seguintes actividades:
Rastreio do Cancro da Mama
Deu-se continuidade ao Programa de Rastreio do Cancro da Mama iniciado em Setembro de
2005, abrangendo mulheres dos 50 aos 69 anos. Tratando-se de um rastreio em que é
efectuada uma mamografia digital a cada 2 anos, decidiu-se que na 1.ª volta do rastreio se
abrange-se as mulheres dos 50 aos 65 anos, na 2.ª volta as mulheres dos 50 aos 67 anos e a
partir da 3.ª volta do rastreio as mulheres dos 50 aos 69 anos. A avaliação do rastreio efectuase no final de cada volta, tendo-se verificado uma adesão de 45% na 1.ª volta do rastreio.
No ano de 2009, decorreu parte da 2.ª volta dos rastreio nos concelhos de Albufeira, Silves,
Lagoa, Monchique, Lagos, Portimão, Vila do Bispo e Aljezur, tendo-se verificado um
prolongamento do calendário previsto em 3 meses motivado pelo aumento da adesão ao
rastreio.
Das 11.264 mulheres que aderiram neste ano ao rastreio, 61 foram positivas na consulta de
aferição e diagnosticaram-se 40 casos de cancro da mama.
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Taxas de adesão ao Rastreio do Cancro da Mama
1ª e 2ª volta
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70%

61%

59%

59%

57%
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Gráfico 25: Taxas de Adesão comparativas na 1ª e 2ª voltas
Fonte: DSP, NRO da ARS Algarve, IP
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Gráfico 26: Dados do RCM - Totais de 2009
Fonte: DSP, NRO da ARS Algarve, IP
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Rastreio do Cancro do Colo do Útero
De acordo com as prioridades estabelecidas em 2008, a ARS Algarve tinha como objectivo
iniciar a implementação do Rastreio do Cancro do Colo do Útero em 2009, de acordo com o
que é preconizado no Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas
2007/2010. Apesar do esforço e do empenho do Núcleo de Rastreio Oncológico da ARS
Algarve, IP, não foi possível colocar no terreno o rastreio por dificuldades relacionadas com a
escolha e adjudicação do sistema de informação para gestão do rastreio, não permitindo criar
condições para o arranque deste programa. Assim o Programa contemplou em 2009 as
seguintes actividades:
Consultadoria informática relativamente à aquisição/adaptação de software para o
Rastreio do Cancro do Colo do Útero;
Elaboração do Caderno de encargos para aquisição de software para o Rastreio do
Cancro do Colo do Útero, após análise dos existentes;
Elaboração da componente informática dos cadernos de encargos relativos à aquisição
dos novos softwares de Gestão de Utentes do Rastreio do Cancro do Colo do Útero.
Elaboração do Caderno de encargos para aquisição dos kits de citologia em meio
líquido para realização de citologias do colo e aquisição dos mesmos (a 1ª entrega de
meio líquido foi feita a 28 de Julho de 2009 e começou a ser distribuído pelos Centros
de Saúde em Agosto de 2009, após o que foi efectuada formação sobre a nova técnica
e meio de colheita aos profissionais de saúde);
Elaborado o Protocolo de Colaboração entre a ARS Algarve, IP e o Laboratório de
Anatomia Patológica do CHBA, para leitura das citologias e genotipagem do HPV, no
âmbito do Programa de Rastreio do Cancro do Colo do Útero;

Prevê-se para 2010 o arranque do programa de Rastreio do Cancro do Colo do Útero de base
populacional, com utilização do meio líquido.
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Vacinação contra o Vírus do Papiloma Humano
Durante o ano 2009, foi iniciada a campanha de vacinação dirigida às raparigas dos 16/17
anos. Para a 1ª dose da vacina HPV nas raparigas dos 17 anos foi atingida a cobertura de 82%,
tendo atingido o valor de 71% para as 3 doses da vacina (esquema completo).
Rastreio do Cancro do Cólon e Recto
A ARS Algarve iniciou em Março de 2003 um Programa de Rastreio do Cancro do Cólon e Recto
(CCR) por sigmoidoscopia flexível, após a celebração de um protocolo entre a então Sub-região
de Saúde de Faro e o Hospital de Faro. O rastreio dirigia-se à população da área de referência
do Hospital de Faro, concelhos de Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel, Faro, Olhão, Tavira,
Castro Marim, Vila Real de Santo António e Alcoutim, com uma periodicidade de 5 anos, com
início aos 55, 60 e 65 anos. O protocolo previa a duração de 5 anos para a execução do
Programa.
Durante o ano de 2009, foram efectuados no âmbito do Programa os seguintes exames:
Ano

2009

Mês

Centro Saúde

Exames efectuados

Janeiro
Fevereiro
Março

Loulé

60 (490 em 2008)

Albufeira

415

Abril

Vila Real de Santo António

378

Maio
Junho

Alcoutim

34

Tabela 20: Exames efectuados em 2009 no âmbito do Programa de Rastreio do CCR
Fonte: DSP, NRO da ARS Algarve, IP

A taxa de adesão em 2009 foi semelhante à verificada nos anos anteriores, cifrando-se em
24%. Durante os anos em que decorreu o Rastreio 2003 – 2009 foram rastreados 9.692
indivíduos, detectaram-se 22% de indivíduos com pólipos e foram detectados 28
adenocarcinomas.
Em 2009, entendeu o Conselho Directivo da ARS Algarve, IP, ouvir a Comissão Oncológica
Regional e o Coordenador Nacional para as Doenças Oncológicas acerca do Programa de
Rastreio CCR desenvolvido entre 2003 e 2009, à luz das recomendações do Plano Nacional de
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Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas 2007/2010 que preconiza o rastreio do cancro
cólon e recto por pesquisa de sangue oculto nas fezes em homens e mulheres dos 50 aos 74
anos. Após a referida audição a ARS Algarve, IP, decidiu implementar um rastreio de base
populacional, centralizado, com registo de informação e convocatória central, por
sigmoidoscopia flexível na área de influência do Hospital de Faro, EPE, e um rastreio por
pesquisa oculta de sangue nas fezes na área de influência do Centro Hospitalar do Barlavento
Algarvio, EPE, mandatando o Núcleo de Rastreios Oncológicos para a sua preparação durante o
ano de 2010 e implementação durante o ano de 2011.

iii.

Infecção VIH/SIDA

O Algarve é uma região turística, onde existe uma grande mobilidade à custa duma população
migrante (nacional e estrangeira) que procura emprego na indústria hoteleira e construção
civil e onde ocorre um 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 não seguras sobretudo entre
heterossexuais, homens que praticam sexo com homens e entre utilizadores de drogas
injectáveis.
A proporção de casos diagnosticados em fase de SIDA está a diminuir na região do Algarve,
mas em 2009 cerca de 1/4 dos casos ainda foram diagnosticados nesta fase.
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Gráfico 27: Diagnósticos em Fase de SIDA Janeiro 2003 a Dezembro 2009, Algarve
Fonte: Relatório de Actividades CAD 2009
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Neste momento a evolução futura da epidemia na região, depende da ocorrência de casos
transmitidos através de comportamentos sexuais de risco.
No “Programa de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/SIDA para 2008-2009”, a detecção
precoce da infecção foi considerada uma das áreas de intervenção prioritária, salientando-se o
papel a desempenhar pelo Centro de Aconselhamento e Detecção de Faro (CAD) e CAD Móvel,
a par da promoção da melhoria da qualidade dos cuidados de saúde hospitalares:
• Foram implementadas estratégias que promovem a diminuição das taxas de abandono
à terapêutica e às consultas;
• Foi inaugurado o Hospital de Dia do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio em 2009;
• O Hospital de Faro, EPE, e o IDT - Algarve, implementou a criação dum Centro de
Terapêutica Combinada, para administração e acompanhamento da terapêutica antiretroviral e metadona.
• Implementou-se a distribuição de preservativos nas consultas destinadas a utentes
seropositivos.
CAD Faro
Acons. Pré- Acons. Pós- Testes
teste
Teste
Realizados

Var% 2008-2009

Resultados Positivos
Nº

%

2008

1.369

1.305

1.329

18

1,4

2009

1.162

1.081

1.097

7

0,6

-15%

-17%

-17%

-61%

-57%

Tabela 21: Movimento do CAD de Faro 2008-2009
Fonte: Relatório de Actividades CAD 2009

Como se pode observar, o número e a percentagem de resultados positivos diminuiu em 2009,
o que poderá significar uma diminuição de casos de infecção na população ou uma preferência
para a procura do CAD Móvel. O acompanhamento da evolução do nº de testes e resultados
positivos nos próximos anos, ajudará a confirmar esta tendência.
CAD Móvel

Tabela 22: Movimento do CAD Móvel 2008-2009
Fonte: Relatório de Actividades CAD 2009
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Foi dada continuidade à realização de actividades de aconselhamento e detecção da infecção
VIH, distribuição de material informativo e preservativos, junto da população em geral e
populações específicas, em parceria com:
A Universidade do Algarve (UAlg).
Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT).
Associação para o Planeamento da Família (APF).
Grupo de Apoio aos Toxicodependentes (GATO).
Movimento de Apoio à Problemática da SIDA.
Estas parcerias têm permitido potenciar recursos humanos e materiais e intervir junto da
população em geral e de diferentes populações, nomeadamente: reclusos, trabalhadores
sexuais, toxicodependentes, minorias sexuais, minorias étnicas, imigrantes e jovens
estudantes.
O número de testes reactivos detectados nos últimos 2 anos apresenta uma tendência para
diminuir. Como se pode observar na tabela 21, o nº total de testes realizados em 2009 através
do CAD Móvel, representa cerca de 3,4 vezes o nº de testes realizados no CAD. Esta diferença,
é consequência do reforço da intervenção junto da população em geral e populações mais
vulneráveis, em parceria com outras organizações e instituições.
A ARS Algarve, IP, desenvolve um programa de aconselhamento e detecção do HIV/SIDA entre
a população reclusa nos três estabelecimentos prisionais do Algarve

iv.

Diabetes

O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes visa atingir os seguintes objectivos:
Gerais
Gerir de forma integrada a Diabetes.
Reduzir a prevalência da Diabetes.
Atrasar o início das complicações major da Diabetes e reduzir a sua incidência.
Reduzir a morbilidade e mortalidade por Diabetes.
Específicos
Conhecer a prevalência da diabetes e das suas complicações.
Reduzir a incidência da Diabetes Tipo 2 nos grupos de risco por grupos etários.
Diagnosticar precocemente as pessoas com diabetes7.
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Reduzir o número de episódios de internamento hospitalar por cetoacidose,
hipoglicemia grave e situações de hiperosmolaridade.
Reduzir o número de episódios de internamento hospitalar por complicações da
Diabetes.
Reduzir o número de dias de incapacidade temporária para o trabalho resultante das
complicações major da diabetes.
Uniformizar as práticas profissionais em prol de uma efectiva qualidade clínica,
organizacional e satisfação das pessoas com diabetes.
Melhorar o acesso da pessoa com diabetes aos cuidados de saúde.

 Programa de Prevenção e controlo da Diabetes

Em Agosto de 2009 teve inicio a consulta do Pé Diabético no Hospital de Faro, no final do ano
realizaram-se 90 consultas a 49 utentes, das quais 43 foram 1ªs consultas.
Consulta Pé Diabético

2009

1as consultas

43

Subsequentes

47

Total de Consultas

90

Nº Doentes

49

Tabela 23: Dados da Consulta do Pé Diabético, Hospital de Faro, EPE
Fonte: Coordenador Regional do PPCD

Consultas da Diabetes no CHBA, EPE
Cod_GDH

Designação

Total de
Episódios

113

Amputação por pertubações circulatórias sistémicas,
excepto do membro superior e de dedo do pé

18

114

Amputação de membro superior e dedo do pé, por
pertubações circulatórias sistémicas

2

120

Outros procedimentos no aparelho circulatório, em
bloco operatório

11

130

Pertubações vasculares periféricas, com CC

5

131

Pertubações vasculares periféricas, sem CC

2

Tabela 24: Diabetes Mellitus com alterações Circulatórias Periféricas -2009
Fonte: Coordenador Regional do PPCD
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 Programa de Rastreio e Tratamento da Retinopatia Diabética

Cerca de 11 mil utentes diabéticos da região do Algarve foram rastreados durante o ano de
2009 no âmbito Programa de Rastreio e Tratamento da Retinopatia Diabética do Algarve, dos
quais 1.720 foram encaminhados para tratamento de retinopatias, de acordo com os
resultados do Relatório do Programa de Rastreio e Tratamento da Retinopatia Diabética do
Algarve referente a 2009 apresentado pelo Departamento de Contratualização da ARS Algarve,
IP.
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Gráfico 28: Utentes Convocados e Rastreados no Programa da Retinopatia Diabética
Fonte: Departamento de Contratualização da ARS Algarve,IP.

Em Dezembro de 2009 encontravam-se registados nos ACES/ Centros de Saúde do Algarve 20
024 utentes com diagnóstico de Diabetes, o que significa uma prevalência de 3,9 diabéticos
por 100 inscritos, considerando os 516.408 utentes inscritos no SINUS em Dezembro 2009, e
de 4,6 diabéticos por 100 residentes, tendo em conta os 434.023 residentes estimados pelo
INE 31/12/2009 para a região do Algarve.

Tabela 25: Caracterização dos Utentes por ACES
Fonte: Departamento de Contratualização da ARS Algarve,IP.
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De acordo com os resultados apresentados, dos 14.859 utentes diabéticos convocados para
realizarem o rastreio durante o ano 2009, compareceram e foram efectivamente rastreados
10.799 utentes, registando-se uma taxa de adesão de 73% a nível regional.

No âmbito do Programa de Rastreio e Tratamento da Retinopatia Diabética, a ARS Algarve, IP,
estabeleceu no ano de 2009, à semelhança do ano anterior, Protocolos com os dois Hospitais
do Algarve, o Hospital de Faro, EPE, e o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE. Os
referidos Protocolos separam a componente do rastreio dos utentes diabéticos, cuja
responsabilidade financeira é da ARS Algarve, IP, do tratamento das retinopatias detectadas
em sede de rastreio, cuja responsabilidade financeira foi da ACSS, IP, ao abrigo do respectivo
Programa Específico incluído nos Contratos-Programa 2007/2009 dos Hospitais do SNS.
Na sequência destes protocolos foi contratualizado o número de retinopatias (entendidas
como doentes a rastrear) a realizar por cada um dos Hospitais durante o ano 2009, num total
de 13.500 (6.000 pelo Centro de Rastreio do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio e 7.500
pelo Centro de Rastreio do Hospital de Faro).

Tabela 26: Rastreio da Retinopatia Diabética na Região de Saúde do Algarve, 2009
Fonte: Departamento de Contratualização da ARS Algarve,IP.

Assim sendo, os doentes rastreados a quem foram diagnosticadas retinopatias, foram
encaminhados para tratamento nos dois Hospitais, sendo tratados por laserterapia. Entre
Janeiro e Dezembro de 2009, foram encaminhados para tratamento um total de 1.720
diabéticos, o que significa 16% do total de diabéticos rastreados, dos quais 92% com o
diagnóstico de retinopatia e os restantes 8% com o diagnóstico de maculopatia.
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Destes, foram efectivamente tratados 1.310 diabéticos, isto é, 76% do total de diabéticos
encaminhados para tratamento - o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio tratou 660
diabéticos (96% do total de diabéticos encaminhados para tratamento) e o Hospital de Faro
tratou 650 diabéticos (63% do total de diabéticos encaminhados para tratamento).
Tendo em conta os resultados obtidos, entre 2005 e 2009, verifica-se que a capacidade de
resposta efectiva a este problema específico dos diabéticos cresceu de forma muito
significativa na Região de Saúde do Algarve.
Os resultados verificados no ano 2009 validam dois dos principais objectivos definidos pela
ARS do Algarve, IP, para o Programa: garantir o funcionamento regular e a capacidade de
resposta efectiva dos dois Centros de Rastreio na Região de Saúde do Algarve e alargar o
alcance do Rastreio, de modo a aumentar significativamente o número de diabéticos
abrangidos pelo Programa, como se pode constatar através do aumento consistente da taxa
de comparência ao Rastreio.
De referir que o Programa de Rastreio e Tratamento da Retinopatia Diabética teve o seu início
no ano 2000, e no seu âmbito têm sido efectuadas retinografias aos diabéticos registados nos
Centros de Saúde do Algarve.

v.

Programa de Prevenção do Tabagismo

Tabela 27: Nº de Consultas de Cessação Tabágica Realizadas, 2008-2009
Fonte: DSP, ARS Algarve, IP

Em 2009 foram realizadas 1.233 consultas de apoio intensivo à cessação tabágica nas consultas
de cessação tabágica dos ACES e do Hospital de Faro, EPE.
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Comparativamente ao ano 2008 verificou-se um ligeiro acréscimo de 1% nas consultas em
2009.

vi.

Obesidade, Nutrição e Actividade Física

As actividades da área da Obesidade, Nutrição e Actividade Física coordenadas pelo Gabinete
de Nutrição do Departamento de Saúde Pública, durante o ano 2009, desenvolveram-se os
seguintes eixos prioritários segundo as estratégias prioritárias e recursos da região.

1. Coordenação e desenvolvimento de actividades segundo as prioridades estratégicas
de política de saúde na região, para a Obesidade, Nutrição e Actividade Física.
2. Representação da ARS Algarve, IP, na Plataforma Contra a Obesidade em diversas
reuniões a nível nacional.
3. Desenvolvimento de actividades em termos interinstitucionais e multidisciplinares no
âmbito das parcerias existentes, nomeadamente no Programa Marcha e Corrida com o
Instituto do Desporto de Portugal, e no Aconselhamento para a Prática da Actividade
Física Regular com a Câmara Municipal de Faro.
4. Realização de Seminários na Universidade do Algarve e no Congresso Nacional de
Clínica Geral.
5. Divulgação do Programa de Combate à Obesidade Infantil e do Programa de
Aleitamento Materno em eventos nacionais e internacionais.
6. Produção do Vídeo Programa de Combate à Obesidade Infantil no Algarve e colocação
no canal vídeo da ARS Algarve, http://www.youtube.com/watch?v=gxvDAfXwPAE
7. Programa 80/94, “já mediu a sua cintura” dirigido a adultos.
8. Comemorações da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2009, em conjunto com
o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE e o Hospital de Faro, EPE, de 5 a 11 de
Outubro de 2009.
9. Produção do Dossier “Aleitamento Materno” para a Revista Portuguesa de Clínica
Geral, Maio/Junho 2009.
10. 1.º e 2.º Prémios na categoria Prevenção da Obesidade dos Prémios Hospital do Futuro
2008/2009. O Programa de Combate à Obesidade Infantil na Região do Algarve foi
distinguido com o 1.º Prémio e o projecto «Prevenção da Obesidade Infantil no
Concelho de Faro - Uma Estratégia Local de Saúde» no 2º lugar.

Departamento de Estudos e Planeamento

61

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
Relatório de Actividades 2009

vii.

Programa Nacional de Vacinação

O processo de reorganização dos serviços de saúde (criação de novas unidades funcionais), o
inicio da campanha de vacinação contra infecção pelo vírus da gripe pandémica (H1N1) 2009, a
continuidade na implementação do PNV e a campanha de vacinação contra as infecções por
vírus do papiloma humano (vacina HPV) dirigida a raparigas de16 e 17 anos de idade, foram
algumas das actividade mais marcantes deste programa em 2009.
Vacinação contra o HPV
Durante o ano 2009, foi iniciada a campanha de vacinação dirigida às raparigas 16/17 anos.
Para a 1ª dose da vacina HPV nas raparigas dos 17 anos foi atingida a cobertura de 82%, tendo
atingido 71% com as 3 doses da vacina (esquema completo).
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Gráfico 29: Avaliação da Cobertura Vacinal em 2008/2009, Algarve
Fonte: DSP, ARS Algarve, IP
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No ano 2009, foram administradas e registadas no SINUS vacinação, 136.235 vacinas na região
do Algarve. Foram avaliadas as coortes das crianças e adolescentes de 6 meses, 12 meses, 24
meses, 6/7 anos e 14 anos de acordo com o PNV cumprido e recomendado.
Conforme previsto, as taxas obtidas para as diferentes coortes e vacinas, foram superiores na
avaliação realizada com base no PNV cumprido em relação ao recomendado, pois a primeira
inclui a vacinação realizada com atraso ou de forma tardia.
Conseguiram-se atingir valores de 95% de cobertura vacinal para as coortes de 2008. Em
relação às restantes coortes e para a maioria das vacinas, não foi possível atingir taxas de 95%.
Este aspecto deve ser melhorado em 2010, continuando o esforço para melhorar o registo
vacinal atingindo o valor de 95%, valor que se deve atingir para se garantir uma cobertura
vacinal de segurança e evitar a ocorrência de eventuais surtos epidémicos.

Mapa de inoculações

Tabela 28: Nº Total de doses por Vacina, 2009
Fonte: DSP, ARS Algarve

xiii.

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral

Em 2009 o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) concluiu o seu processo de
reestruturação no que respeita ao modelo de funcionamento, através da inclusão da vertente
das crianças e jovens e da saúde infantil no Sistema de Informação da Saúde Oral (SISO), ou
seja, todos os procedimentos inerentes ao PNPSO em todas as suas vertentes (crianças e
jovens, saúde infantil, grávidas seguidas no SNS e pessoas idosas beneficiárias do
complemento solidário), desde a adesão dos prestadores, passando pela emissão dos chequesdentista, pelos registos clínicos, ao processo de facturação e pagamento, até à monitorização e
avaliação passaram a ser executados através do SISO.
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A consolidação do PNPSO enquanto programa vertical do Ministério da Saúde acontece no
momento em que os cuidados de saúde primários atravessam um processo de reestruturação
do seu modelo de organização, funcionamento e governação, com a criação e implementação
dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e das suas várias unidades funcionais.

Tabela 29: Evolução dos cheques-dentista na Região de Saúde do Algarve (Anos 2009/2008)
Fonte: Departamento de Contratualização da ARS Algarve,IP.

Saúde Oral na Gravidez (SOG)

Tabela 30: PNPSO/SOG Número de 1ºs cheques emitidos (Ano 2009)
Fonte: Departamento de Contratualização da ARS Algarve,IP.

Saliente-se que em 2008, ano de arranque da SOG, foram emitidos 918 primeiros cheques
dentista a grávidas seguidas no SNS, ou seja, em 2009 verificou-se um aumento de 72% (mais
660 grávidas) no número de grávidas que tiveram a possibilidade de aceder ao PNPSO.
As grávidas abrangidas pela SOG têm a possibilidade, de acordo com o respectivo diagnóstico e
consequente plano de tratamentos definidos pelos prestadores, de utilizar até 3 chequesdentista por gravidez. No ano de 2009 foram emitidos 1.578 primeiros cheques dentista pelos
ACES/CS da Região de Saúde do Algarve, dos quais 1.007 foram efectivamente utilizados pelas
grávidas neste período (64% do total de cheques-dentista emitidos), o que pode
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eventualmente estar relacionado com a capacidade de resposta dos prestadores, ou com a
opção da grávida, uma vez que pode beneficiar do programa até 60 dias após a data prevista
do parto. Relativamente à utilização do 2.º e 3.º cheques-dentista, observa-se que os mesmos,
uma vez emitidos, são praticamente todos utilizados. No geral, foram emitidos um total de
2.863 cheques-dentista, tendo sido efectivamente utilizados pelas grávidas 2.281, o que
representa uma taxa de utilização de 80%.

Saúde Oral nas Pessoas Idosas (SOPI)
Em 2009, a emissão de cheques-dentista a pessoas idosas beneficiárias do complemento
solidário (SOPI) por parte dos ACES/CS da Região de Saúde do Algarve abrangeu 126 utentes,
conforme se pode observar na tabela seguinte.

Tabela 31: PNPSO/SOPI. N.º primeiros cheques-dentista emitidos (Ano 2009)
Fonte: Departamento de Contratualização da ARS Algarve,IP.

Como se pode constatar esta realidade demonstra que apenas 22% do total de beneficiários
do complemento solidário para idosos existentes na Região de Saúde do Algarve estão
identificados como tal no SINUS – condição necessária para poder aceder ao SOPI, bem como a
outros benefícios associados a cuidados de saúde. Donde, se considera que os ACES devem
desenvolver as diligências necessárias, em articulação com o Centro Distrital de Segurança
Social e, eventualmente, com outras entidades locais (autarquias), para que o processo de
identificação no SINUS das pessoas a quem é atribuída aquela prestação social, seja
simplificado e, sobretudo, mais efectivo.

Saúde Oral para Crianças e Jovens (SOCJ) e Saúde Oral Infantil (SOI)

Como já foi mencionado, a operacionalização do PNPSO, na vertente da Saúde Oral para
Crianças e Jovens (SOCJ) e da Saúde Oral Infantil (SOI) registou em 2009 uma alteração
estrutural na sua concepção e operacionalização face aos anos anteriores, com particular
relevo para a incorporação de todos os procedimentos no SISO e a consequente emissão de
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cheques-dentista. Deste modo, e de acordo com a metodologia definida pela Direcção-Geral
da Saúde, cabe aos Gestores Locais de Saúde Oral dos ACES/CS, nas Unidades Funcionais que
integram, a responsabilidade pela execução e/ou sinalização das crianças e jovens a
referenciar na escola/agrupamento de escolas das respectivas áreas geográficas. Neste
âmbito, constitui objectivo da SOCJ que em cada ano lectivo todas as crianças e jovens das
coortes dos 7, 10 e 13 anos, tenham acesso a uma consulta com um profissional de saúde oral
(estomatologista, médico dentista ou higienista oral). Adicionalmente, a SOI também
disponibiliza um número limitado de cheques-dentista a crianças com idade inferior a 6 anos –
estes cheques-dentista devem ser emitidos apenas para tratamento de situações de
considerável gravidade, ponderadas por critério de dor e de grau de infecção, entre outros,
que sejam identificadas pelo médico de família e respeitem aos dentes decíduos.

Tabela 32: Total de documentos emitidos por coorte (Ano lectivo 2008/2009
Fonte: Departamento de Contratualização da ARS Algarve,IP.

Sobre a execução do PNPSO na Região de Saúde do Algarve no ano de 2009, pretende-se
realçar as seguintes conclusões:
A operacionalização através do SISO de todos os procedimentos inerentes ao
funcionamento do PNPSO nas várias vertentes (SOI, SOCJ, SOG, SOPI), desde a adesão
dos prestadores até ao pagamento dos cheques-dentista, traduz um ganho
significativo na eficiência dos processos, na quantidade e qualidade da informação
disponível e, consequentemente, na capacidade de monitorizar e avaliar os resultados
obtidos.
Na Região de Saúde do Algarve assistiu-se, em 2009, à consolidação da emissão e
utilização dos cheques-dentista no âmbito do PNPSO, patente na emissão de 27.775
cheques-dentista (1.453 em 2008) e na utilização de 12.812 cheques-dentista (928 em
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2008), como resultado, sobretudo, da inclusão das vertentes da SOCJ e da SOI no
modelo cheque-dentista.
Aumentou consideravelmente o número de grávidas seguidas no SNS que
beneficiaram da emissão de um primeiro cheque-dentista (1.578 primeiros cheques
emitidos em 2009, face a 918 em 2008), embora apenas 1.007 grávidas tenham
efectivamente utilizado os respectivos cheques-dentista no ano 2009.
O número de pessoas idosas beneficiárias da SOPI continua a ser muito reduzido (126
primeiros cheques-dentista emitidos em 2009, face a 99 em 2008), representando
apenas 2% do número de beneficiários do complemento solidário existente na Região
de Saúde do Algarve.
A inclusão no SISO da SOCJ e SOI constituiu uma importante mudança estrutural na
forma como se operacionaliza o acesso destes beneficiários aos cuidados de saúde
oral, designadamente, no que respeita à livre escolha dos prestadores por parte dos
encarregados de educação, mas também da total responsabilidade destes em garantir
que os seus educandos acedem ao Programa.
Não obstante terem sido emitidos 12.139 primeiros cheques-dentista pelos ACES/CS,
que abrangeram 93% das crianças escolarizadas nas três coortes (7, 10 e 13 anos),
apenas 41% daquelas crianças e jovens escolarizados utilizaram efectivamente os
respectivos cheques-dentista.
Os resultados dos inquéritos de avaliação da qualidade percebida realizados pelo DC
às grávidas beneficiárias da SOG revelam um elevado grau de satisfação com os
serviços prestados e com as condições higio-sanitárias dos locais, bem como facilidade
de acesso aos prestadores. De notar ainda outras duas conclusões: a grande maioria
das grávidas inquiridas teve conhecimento do Programa através dos Centros de
Saúde; uma parte significativa das mesmas considera que os tratamentos previstos
nos 3 cheques-dentista não são suficientes para dar resposta às suas necessidades em
saúde oral.
A ARS do Algarve, I.P. assumiu um encargo financeiro com o PNPSO em 2009 de
456.760€, correspondente ao pagamento de 11.419 cheques-dentista. O prazo médio
de pagamento dos cheques-dentista foi de 16 dias, cerca de metade do previsto na lei
(30 dias).
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xiv.

Programa Nacional da Saúde Escolar

A realidade da Saúde Escolar tem-se modificado ao longo dos anos. Hoje, ao mesmo tempo
que recriamos as áreas existentes, assistimos à emergência de novos desafios, pelo que urge
adequar o Programa a essa realidade, sem receio de perder a sua identidade. As estratégias do
Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) inscrevem-se na área da melhoria da saúde das
crianças e dos jovens e da restante comunidade educativa, com propostas de actividades
assentes em dois eixos: a vigilância e protecção da saúde e a aquisição de conhecimentos,
capacidades e competências em promoção da saúde.
No desenvolvimento destas actividades, as Equipas de Saúde Escolar assumem um papel
activo na gestão dos determinantes da saúde da comunidade educativa, contribuindo desse
modo para a obtenção de ganhos em saúde, a médio e longo prazo, da população portuguesa.
O Programa Nacional de Saúde Escolar desenvolve-se nos estabelecimentos de educação e
ensino do Ministério da Educação, nas Instituições Particulares de Solidariedade Social, bem
como noutros estabelecimentos cuja população seja considerada mais vulnerável ou de risco
acrescido e, sempre que os recursos humanos o permitam, nos estabelecimentos de ensino
cooperativo e/ou particular.
O trabalho de Saúde Escolar desenvolve-se prioritariamente na escola, em equipa, com
respeito pela relação pedagógica privilegiada dos docentes e pelo envolvimento das famílias e
da restante comunidade educativa, e visa contribuir para a promoção e protecção da saúde, o
bem-estar e o sucesso educativo das crianças e dos jovens escolarizados.
Programa Nacional de Saúde Escolar tem como finalidades:
Promover e proteger a saúde e prevenir a doença na comunidade educativa;
Apoiar a inclusão escolar de crianças com Necessidades de Saúde e Educativas
Especiais;
Promover um ambiente escolar seguro e saudável;
Reforçar os factores de protecção relacionados com os estilos de vida saudáveis;
Contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras da saúde.
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Taxa de execução dos Exames No Início de Escolaridade Obrigatória
Aos 13 anos de idade
de Saúde Global
Encaminhados
% de Alunos com NSE
Tratados/Em Tratamento
do Meio Ambiente
% de Escolas com Boa
Segurança (39,5% avaliadas) do Edifício e Recinto
% de Escolas com Boa Higiene e do Meio Ambiente
do Edifício e Recinto
Saúde (39,5% avaliadas)
Percentagem alunos com PNV actualizado
No Ensino Pré-Escolar
Aos 6 anos de idade
Aos 13 anos de idade
% de Escolas com Programa de Prevenção de Acidentes

57%
31%
88%
63%
65,2%
41,1%
74,7%
59,5%
88%
85%
79%
46,9%

Tabela 33: Indicadores Saúde Escolar 2009 - Algarve
Fonte: Coordenador Regional do PNSE

Gráfico 30: Valor percentual de Centros de Saúde com Equipas de Saúde Escolar, por Região de Saúde,
em cada ano lectivo
Fonte: Retirado do site - Alto Comissariado da Saúde, 2010

A percentagem de Centros de Saúde com equipas de Saúde Escolar apresentou uma ligeira
tendência decrescente em todas as Regiões, que foi coincidente com a reorganização dos
Centros de Saúde em Agrupamentos (ACES). No entanto, a região do Algarve foi a que
apresentou uma menor descida.

Departamento de Estudos e Planeamento

70

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
Relatório de Actividades 2009

x.

Plano de Contingência Regional para as Ondas de Calor

O Plano de Contingência para Ondas de Calor a nível Nacional, aprovado e formalmente
apresentado a 13 de Maio de 2009 por ocasião da reunião na Direcção Geral de Saúde,
determinou a criação, por parte das várias Administrações Regionais de Saúde/Departamentos
de Saúde Pública, de um Grupo de Trabalho Regional responsável por:
Elaboração dos respectivos Planos de Contingência Regionais;
Avaliação diária do risco, com base na informação disponibilizada pelo Grupo
Operacional de Saúde;
Coordenação e operacionalização da implementação do PCOC 2009 a nível regional;
Informação diária ao Grupo Operacional de Saúde do Nível de Alerta adoptado e das
ocorrências relacionadas com efeitos na saúde;

Ao nível do Algarve e de acordo com o Plano de Contingência Regional para as Ondas de Calor
elaborado pelo Departamento de Saúde Pública da ARS Algarve, I.P., os objectivos definidos
para minimizar os efeitos negativos do calor sobre a saúde da população do Algarve durante o
seu período de vigência foram os seguintes:
- Accionar o Sistema de Previsão e Alerta e Resposta;
- Avaliar Diariamente o Risco da saúde da população do Algarve;
- Definir o Nível de Alerta e comunica-lo em tempo útil às entidades da Região com
responsabilidade social;
- Reforçar e Adequar os Cuidados de Saúde da População e, em função do Nível de Alerta,
accionar mecanismos de resposta a desenvolver pelos Serviços de Saúde;
- Divulgar Recomendações à população em geral e às entidades com responsabilidades na
protecção da população;

xi.

Programa de Saúde Ambiental

À área funcional de saúde Ambiental compete, em geral, funções de organização, orientação e
apoio a todas as acções de vigilância e controlo dos riscos ambientais.
A finalidade principal dos programas desenvolvidos por esta área funcional, é contribuir para
mitigar a exposição a factores de risco para a saúde associados ao meio ambiente.
 Programas de Vigilância Sanitária/Controlo da Qualidade da Água
(c/ componente analítica da Qualidade da Água)
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Os principais Programas de Vigilância Sanitária que se desenvolveram na Região no ano 2009
incluíram as vertentes de vigilância sanitária analítica, bem como, os Programas de Controlo
promovidos por entidades com contrato de prestação de serviços com o Laboratório Regional
de Saúde Pública.
Seguidamente descrevem-se as actividades desenvolvidas no âmbito dos diferentes programas
de vigilância.
 Programa de Vigilância Sanitária da Qualidade da Água para Consumo Humano
O Programa de Vigilância Sanitária da Água de Consumo Humano desenvolvido na Região do
Algarve durante o ano de 2009 incidiu essencialmente em actividades de vigilância sanitária,
de modo a cumprir o estipulado no DL n.º 306/2007, 27 AGO.
O Quadro seguinte reporta à vertente analítica do Programa de Vigilância Sanitária da Água
para Consumo Humano:

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CH DL N.º 306/2007, 27 AGO
Nº Amostras Não
Nº Amostras Colhidas
Nº Amostras Conformes
Conformes
Nº de Pontos de
Colheita

MICR

FQ

MICR

FQ

MICR

FQ

275

782

494

740

484

42

10

Tabela 34: Programa de Vigilância Sanitária da Água para Consumo Humano em 2009
Fonte: DSP, ARS Algarve, IP

A percentagem de análises “não conforme” (nc) (4.1%) foi relativamente mais baixa que no
ano transacto (5.5%).

 Programa de Vigilância Sanitária da Qualidade da Água para Consumo Humano
para Fins Selectivos
No seguimento de Programas delineados em anos anteriores, continuaram a desenvolver-se
Programas de Vigilância da Qualidade da Água para Fins Selectivos, da responsabilidade das
Autoridades de Saúde de âmbito Municipal, nomeadamente: Aeroporto Internacional de Faro,
nos Estabelecimentos Hospitalares (Hospital Faro, EPE; CHBA, EPE, e CMFRS), Unidades de
Hemodiálise e Vigilância de Cianobactérias.
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Programa de Vigilância da Qualidade da Água Mineral Natural

No âmbito da vigilância sanitária, desenvolveram-se actividades visando essencialmente a
defesa da saúde dos seus utilizadores, nas Caldas de Monchique (Água Mineral Natural
Engarrafada) e nas Termas de Monchique (Água Mineral Natural Termal).


Programa Vigilância Sanitária da Qualidade em Águas Recreativas/Terapêuticas

Mapa Resumo do Programa Vigilância Sanitária e do Programa de Verificação da Conformidade da Água Balnear e
Praias em Estudo
ZB/Análises
Verificação
Vigilância Sanitária
Conformidade
REGIÃO

Vertente Tecnológica (PVS)
Verificação
Vigilância
Verificação
Conformidade
Sanitária
Conformidade Ocorrências

ZB

ZB

Análises

1.ª

2.ª

1.ª

2.ª

1.ª

2.ª

116

25

94

96

34

59

24

59

24

3

Tabela 35: Programa Vigilância Sanitária da Qualidade em Águas Recreativas/Terapêuticas 2009
Fonte: DSP, ARS Algarve, IP

No âmbito do PVS 89% das análises revelaram Boa qualidade e 11% revelaram qualidade
aceitável. Em 2009 as águas balneares revelaram quase na sua totalidade (115) Boa qualidade,
e 1 Aceitável no âmbito do programa de PVC.
 Programa de Prevenção da Doença dos Legionários
A prevenção da Doença dos Legionários foi abordada numa perspectiva de vigilância integrada
com relevo para as componentes ambientais, clínicas e laboratoriais. Estabeleceu-se como
prioridade a vigilância das condições estruturais e de funcionamento, que constituem risco
acrescido, em estabelecimentos Hoteleiros, Termais e de Saúde.
- Estabelecimentos Hoteleiros: Em 2009, foram realizadas 350 análises em 96
estabelecimentos, tendo sido detectada colonização por legionella sp em 61 das
amostras, correspondendo a 17.4 %. Houve em relação, ao ano transacto (16,3%),
um aumento de 1.1%. Há que considerar que estes resultados se referem, na sua
maioria, a estabelecimentos com risco acrescido.
- Estabelecimentos Hospitalares: Na Tabela seguinte podemos verificar que apesar
das medidas em curso existe colonização da rede do Hospital de Faro, EPE,
detectando-se valores não conformes em amostras em pontos específicos
(Laboratório, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia). Circunstância que exige uma
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monitorização e vigilância adequada até à transferência do actual Hospital para o
novo Hospital do Algarve.

* 5 amostras aguardam resultados por biologia molecular

Tabela 36: Prevenção da Doença dos Legionários em Estabelecimentos de Saúde, 2009
Fonte: DSP, ARS Algarve, IP

Em 2009, não foram notificados casos suspeitos de doença dos Legionários associados a
internamento hospitalar.
 Qualidade do Ar
No ano de 2009 não foi possível verificar parâmetros Ozono e Partículas, tendo em conta que,
as estações de qualidade do ar estiveram inoperacionais, por motivos de ordem técnica.
 Saúde Ocupacional Externa
A Saúde Ocupacional tem como finalidades a gestão dos riscos profissionais, a vigilância e a
promoção da saúde dos trabalhadores.
No ano de 2009, desenvolveram-se as seguintes actividades:
- Colaboração com a DGS, na fase de vistoria, nos processos de autorização do exercício
de empresas prestadoras de serviços externos de SHST;
- Recepção de registos, consagrados na Lei, de envio obrigatório ao Delegado Regional
de Saúde:
- Notificações de empresas referentes à modalidade se serviços de SHST adoptada;
- Doenças profissionais da Região, que foram tratadas estatisticamente;
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 Saúde Ocupacional da ARS Algarve, IP.
As actividades desenvolvidas pelo Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) centram-se nas
seguintes áreas:


Vigilância da saúde dos trabalhadores;



Vigilância do meio laboral e das condições de trabalho;



Promoção da Saúde;



Formação e Informação aos trabalhadores;



Formação dos Profissionais do Serviço de Saúde Ocupacional;



Gestão do Serviço.

xii.

Programa de Prevenção de Infecção por Arbovírus

No âmbito deste Programa, definiram-se e desenvolveram-se as seguintes actividades pelas
Autoridades de Saúde e Departamento de Saúde Pública (DSP):
•

Identificação anual, em cada concelho da região, dos locais potenciais e efectivos de

criação e proliferação de vectores (criadouros), nomeadamente lagos, lagoas, zonas
pantanosas, charcos, valas, ETAR’s ou outras zonas de águas estagnadas ou poluídas;
•

Monitorização dos locais potenciais e efectivos de criação identificados, em conjunto

com as entidades intervenientes no controlo de vectores, no sentido de avaliar as condições
existentes que propiciem o desenvolvimento de populações de mosquitos.
•

Determinação de medidas que visem a sua eliminação ou que reduzam as condições

para a deposição de ovos e criação de mosquitos;
•

Sensibilização das Autarquias e outras entidades (nomeadamente empresa Águas do

Algarve e Administração da Região Hidrográfica do Algarve) para que desenvolvam planos e
actividades anti-vectoriais;
•

Acompanhamento dos planos e actividades desenvolvidas pelas Autarquias ou outras

entidades públicas ou privadas;
•

Facultar às Autarquias e outras entidades envolvidas na luta anti-vectorial a

informação disponibilizada pela vigilância entomológica.
Na tabela 36 apresentam-se os resultados quantitativos das colheitas efectuadas em 2009,
comparativamente com o período homólogo.
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Tabela 37: Comparação dos resultados de amostragem em 2009
Fonte: DSP, ARS Algarve, IP

xiii.

Programa de Prevenção e Controlo da infecção Associada aos Cuidados
de Saúde (IACS)

As actividades desenvolvidas em 2009 passaram por a:


Constituição das Comissões de Controlo da Infecção, em todos os níveis de prestação
de cuidados foram constituídas as estruturas de controlo da infecção, pelo que o
objectivo proposto - 100% das instituições com CCI constituída foi totalmente atingido.
Já no que respeita ao objectivo de conseguir que todas as comissões funcionassem
regularmente em 2009, foi atingido em 45%, pois apenas as comissões das instituições
hospitalares reuniram periodicamente;



No âmbito do plano de actividades foi proposto que 80% das unidades de saúde da
região aderissem aos protocolos de vigilância epidemiológica da rede nacional, de
acordo com as valências existentes;



Foi objectivo que todas as estruturas de controlo de infecção possuíssem um “Manual
de Boas Práticas” em Prevenção e Controlo da infecção;



A nível de Cuidados de Saúde Primários, em todas as unidades de saúde existe um
Manual, onde são abordadas as recomendações das boas práticas consideradas
prioritárias;



As unidades hospitalares CHBA, EPE, Hospital de Faro, EPE, Centro de Medicina de
Reabilitação do Sul têm um Manual de Boas Práticas que está divulgado. No que
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respeita aos Cuidados Continuados Integrados os profissionais de saúde apoiam-se nos
documentos elaborados pelas Comissões de Controlo de Infecção dos CSP e
Hospitalares.
Foi um ano de organização das estruturas de controlo de infecção para a maioria das unidades
de saúde, tanto hospitalares como a nível dos cuidados continuados integrados e cuidados de
saúde primários, uma vez que não tinham CCI/elos de ligação formalmente constituídos.
Tanto a Campanha da Higiene das Mãos, como a pandemia da gripe (H1N1)2009, foram
elementos importantes na reorganização das unidades de saúde, impulsionando ainda mais as
Boas Práticas já antes desenvolvidas.
Verificou-se que houve um grande esforço na aproximação da programação de actividades de
algumas unidades de saúde ao plano regional, o que demonstra o envolvimento e
preocupação em participar no programa de prevenção e controlo da infecção associada aos
cuidados de saúde.

VI.

Cooperação Regional Europeia

No ano de 2009 a ARS Algarve, IP, aderiu formalmente à Rede de Regiões Europeias para a
Melhoria da Saúde dos Cidadãos – ENRICH, a convite do Secretariado daquela Rede
constituído pelas regiões da Toscana (Itália), Aquitaine (França), East Midlands (Reino Unido) e
Andalusia (Espanha), passando a participar nas actividades da Rede como membro de pleno
direito, após a autorização da Sra. Ministra da Saúde, e manteve e aprofundou as relações de
Cooperação entre o Algarve e a Andaluzia, criadas ao longo dos últimos 15 anos através de
projectos de cooperação transfronteiriça.

Principais Actividades em 2009:

ENRICH - European Network of Regions Improving Citizens Health
● Adesão formal da ARS Algarve à Rede de Regiões Europeias para a Melhoria da Saúde dos
Cidadãos - ENRICH. (Assinatura do “Memorandum of Understanding”)
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● Participação na Conferência «Patient safety» e Reunião do Steering Group – 12, 13 Junho
2009 em Salónica/ Grécia.
- Apresentação da ARS Algarve IP na reunião do Steering Group.
● Participação na Conferência «Healthy Weight» e Reunião do Steering Group – 17, 18
Novembro 2009, Bruxelas/ Bélgica.
- Comunicação na Sessão IV - Good practices in the regions II: “Algarve policy on nutrition
and physical activity”.
Proyecto de cooperación sanitaria entre el Algarve y Andalucía - Observatorio
de salud en la región fronteriza (0129_OBSERVATORIO_SALUD_5_E)
- Projecto no âmbito do POCTEP 2007-2013, 1ª Convocatória ● Início do projecto, após Assinatura do Acordo entre a Autoridade de Gestão e o Beneficiário
Principal -10/03/09.
● Início da estruturação e implementação das várias vertentes de actividade do projecto: 1.
Observatório de Saúde Fronteiriço; 2. Cuidados Paliativos; 3. Detecção Precoce do Cancro; 4.
Reabilitação cardíaca.
● Participação na 1ª Reunião de parceiros dos projectos de cooperação transfronteiriça
Algarve e da Andaluzia - 19 Maio 2009, SAS-Sevilha/ Espanha.
● Organização da Reunião de Constituição do Observatório de Saúde Algarve-Andaluzia - 30
Outubro 2009, LRSP - Parque das Cidades Faro-Loulé.
● Participação nas I Jornadas Transfronteiriças de Cuidados Paliativos Algarve-Andaluzia - 26,
27 e 28 de Novembro de 2009, Cartaya, Huelva/Espanha.

Gestión ambiental de los centros sanitarios de la región fronteriza Algarve - Huelva
(0130_AMBIENTAL_5_E)
- Projecto no âmbito do POCTEP 2007-2013, 1ª Convocatória ● Início formal do projecto, após Assinatura do Acordo entre Autoridade de Gestão e o
Beneficiário Principal em 10/03/09.
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● Procedimentos relativos à Actividade 4: substituição da cobertura amianto no Centro de
Saúde de Tavira (Adjudicação do Projecto e da Empreitada).
● Participação nos Grupos de Trabalho e Reuniões do Projecto «Manual de Boas Práticas de
Sustentabilidade» (Centros de Saúde da região transfronteiriça Algarve - Huelva):
15 Setembro 2009, Cartaya, Huelva/ Espanha;
1, 2 Outubro 2009, Sevilha/ Espanha;
22, 23 Outubro 2009, Vilamoura/Portugal;
20 Novembro 2009, Huelva/ Espanha;
25, 26 Novembro 2009, Isla Antilla/ Espanha;

OUTRAS ACTIVIDADES DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA 2009
● Participação nas «ANDALUSÍADAS 2009: o passado e o futuro da cooperação
transfronteiriça» - Faro, Escola de Hotelaria e Turismo de Algarve, 29, 30 Outubro 2009.

VII.

Caracterização Económico - Financeira

No plano económico-financeiro passamos a analisar as demonstrações financeiras e peças
contabilísticas que enformam a prestação das contas do exercício. Procede-se, ainda, a uma
apreciação geral da evolução relativamente ao exercício de 2009.
 Estrutura Patrimonial – Balanço Sintético
Os valores constantes do Balanço Sintético, que se apresenta no mapa seguinte evidenciam a
situação patrimonial e a estrutura financeira da ARS Algarve, IP, bem como a sua evolução
entre os exercícios de 2008 e 2009.
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BAL AN Ç O SIN TÉTIC O
2009

2008

2009
FU N D OS
PASSIVO

AC TIVO

IMOBIL IZAD O

PR ÓPR IOS

2008

E

FU N D OS PR ÓPR IOS

Bens de Domínio Público

0

Imobilizações Incorpóreas
Imobilizações Corpóreas

0 Património

0

0

260.394

268.791 Reservas

0

0

34.326.281

32.153.737 Subsídios

21.939.743

21.939.743

Imobilizações em Curso

5.359.902

Investimentos Financeiros

6.681.153 Doações

0

0 Resultados Transitados
Resultado Líquido do Exercício

39.946.578

39.103.681

C IR C U L AN TE

0

0

-6.633.224

-6.788.254

5.609.453

155.030

20.915.973

15.306.519

0

0

PASSIVO

Existências

2.199.071

Dív. de Terceiros - M.L. Prazo

2.302.361 Provisões

0

Dív. de Terceiros - Curto Prazo

8.487.129

Disponibilidades

19.020.081

Acréscimos e Diferimentos

0 Dív. a Terceiros - M.L. Prazo
5.325.299 Dív. a Terceiros - Curto Prazo

6 9 .6 5 2 .8 5 9

0
13.781.938

32.631.200

31.501.248

6 9 .6 5 2 .8 5 9

6 0 .5 8 9 .7 0 5

13.858.364

0

TOTAL AC TIVO

0
16.105.686

0 Acréscimos e Diferimentos

6 0 .5 8 9 .7 0 5

TOTAL
D OS
FU N D OS
PR ÓPR IOS E D O PASSIVO

Tabela 38: Balanço Sintético 2009
Fonte: DGAG, ARS Algarve, IP

Analisando o balanço de 2009, constata-se que a estrutura financeira está equilibrada, com os
Fundos Próprios representando cerca de 30% do Activo Líquido. O Passivo Exigível a curto
prazo representa 54% do Activo Circulante, sendo de salientar que as disponibilidades cobrem
integralmente as dívidas a terceiros, evidenciando uma situação de tesouraria equilibrada.
Numa análise comparativa com 2008, verifica-se um crescimento do Activo Líquido da ordem
de 15%, com crescimento em todas as grandes rubricas, com destaque para um crescimento
do Activo Circulante de 38,3%. No lado do Passivo, as dívidas a terceiros a curto prazo crescem
16,9%. Contudo este acréscimo de responsabilidades a curto prazo é acompanhado pelo
aumento das disponibilidades, não originando dificuldades de tesouraria.
 Demonstração de Resultados
Analisando a Demonstração de Resultados verifica-se que a conta de exploração está
equilibrada, registando no final do exercício um Resultado Operacional de 7,0 milhões de
euros. Após resultado financeiros e extraordinários, apurou-se um resultado do exercício
positivo da ordem de 5,6 milhões de euros.
Os proveitos e custos operacionais do exercício atingiram o valor de 190,6 e 183,6 milhões de
euros, respectivamente, enquanto em 2008 os proveitos operacionais atingiram o valor de
168,9 milhões de euros e os custos ascenderam a 167,7 milhões.
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Decomposição de Resultados
Contas
81
82
83
84
88

Resultados
Resultados
Resultados
Resultados

ANOS
2008
1.186.768
-5.953
1.180.815
-1.025.785

Descrição
Operacionais
Financeiros
Correntes
Extraordinários

Resultado Líquido do Exercício

Variação
2009
2009/2008
7.001.877 490,00%
7.587 -227,44%
7.009.464 493,61%
-1.400.010
36,48%

155.030

5.609.453 3518,30%

Tabela 39: Demonstração de Resultados, 2009
Fonte: DGAG, ARS Algarve, IP

 Défice/Excedente Financeiro
O défice/excedente financeiro na óptica dos fluxos de receita cobrada e despesa processada,
dos exercícios de 2008 e 2009, apresenta-se no quadro seguinte:
Déf ic e/ ex c edent e f inanc eiro
2008

2009

1 Total receita cobrada do exercício

169.494.503

187.215.869

2 Total da despesa do exercício

164.942.960

179.438.512

3 Saldo inicial de "fundos próprios"

11.117.289

14.605.407

4 Receita cobrada de anos anteriores
5 Despesa total de anos anteriores

3.097.079
17.495.278

3.058.648
21.640.318

183.708.871
182.438.238

204.879.924
201.078.829

6 Receita Total
7 Despesa total
8 DÉFICE / SUPERAVIT
9 Saldo financeiro do exercício (1-2)
10 Saldo financeiro anos anteriores (3+4-5)
11 Saldo financeiro acumulado (9+10)

4.551.543

7.777.357

-3.280.910
1.270.633

-3.976.263
3.801.095

Tabela 40: Défice/Excedente Financeiro
Fonte: DGAG, ARS Algarve, IP

É de salientar a existência de superavit financeiro total em 2008 no valor de 1,27 milhões de
euros e 3,80 milhões de euros em 2009.
 Custos e Perdas
Regista-se em 2009, em relação ao ano transacto, um acréscimo de 9,7% dos custos e perdas
originado sobretudo pelas rubricas de Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas,
Fornecimentos e Serviços Externos e Custos com Pessoal, como se pode observar no quando
seguinte:
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Conta 6 - Custos e Perdas
Contas
61
62
63
64
65
66
67
68
69

valores em euros

Descrição
Custo mercad. vendidas e matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Transf. correntes concedidas e prestações sociais
Custos com pessoal
Outros custos e perdas operacionais
Amortizações do exercício
Provisões do exercício
Custos e perdas financeiras
Custos e perdas extraordinárias
TOTAL

ANOS
2008
4.577.645
108.123.202
3.047.535
47.789.893
405.881
3.766.164
0
8.399
3.364.060

%
2,7%
63,2%
1,8%
27,9%
0,2%
2,2%
0,0%
0,0%
2,0%

171.082.779

2009
6.196.378
120.796.493
1.318.620
50.797.693
336.877
4.176.251
0
2.661
3.985.663

Variação
2009/2008
%
3,3%
35,4%
64,4%
11,7%
0,7%
-56,7%
27,1%
6,3%
0,2%
-17,0%
2,2%
10,9%
0,0%
0,0%
0,0%
-68,3%
2,1%
18,5%

187.610.636

9,7%

Tabela 41: Custos e Perdas, 2008/2009
Fonte: DGAG, ARS Algarve, IP

Relativamente às rubricas que apresentam um crescimento face ao ano de 2008, salienta-se o
seguinte:
Rubrica 61 – Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas, com um
crescimento de 35,4%, desagregada da seguinte forma:
O acréscimo de despesa de 1,6 milhões de euros, foi originado sobretudo pelas rubricas
produtos farmacêuticos - 1,3 milhões e de material de consumo clínico – 0,3 milhões, o que
decorre acima de tudo pela entrada em funcionamento, em 2009, do Laboratório Regional de
Saúde Pública Dr.ª Laura Ayres, da Pandemia de Gripe (H1N1)2009 e pelo alargamento da
intervenção local da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
Rubrica 62 – Fornecimentos e serviços externos, com um crescimento de 11,7%.
Esta rubrica, representa o maior encargo dos custos e perdas do próprio ano com um peso de
64,4% do total, desagregada da seguinte forma:
Os encargos com a rubrica fornecimentos e serviços registaram uma variação de 16,7% em
relação ao ano anterior. Os Serviços III foram os responsáveis por este acréscimo com um
crescimento de 89,7%, devido ao aumento dos encargos com a contratação de serviços
médicos ao abrigo do Despacho n.º 29533/08 da Sr.ª Ministra da Saúde, bem como no âmbito
de protocolo com o Hospital de Faro, EPE, para a prestação de serviços nos Serviços de
Urgência Básica e de acordo de colaboração celebrado entre os Serviços Médicos Cubanos da
República de Cuba e a Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS).
Do aumento verificado de 1,7 milhões na rubrica de Meios Complementares de Terapêutica,
cerca de 1,3 milhões corresponde a encargos com tratamentos de Hemodiálise. Este acréscimo
deve-se sobretudo a encargos da responsabilidade de outros subsistemas de saúde públicos,
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que eram facturados pelos prestadores aquelas entidades e que passaram a ser facturados às
Administrações Regionais de Saúde para posterior facturação aos subsistemas.
Rubrica 63 – Transferências correntes concedidas, com um decréscimo de 56,7%.
Rubrica 64 – Custos com pessoal, com um crescimento de 6,3%.
Os custos com pessoal no ano em curso ascenderam a 50.797.692,91 €, com um acréscimo
global de 6,3 % relativamente do ano anterior (corresponde a 27,1 % do total dos custos).
Rubrica 69 – custos e perdas extraordinárias, com um crescimento de 18,5%.
Este crescimento é justificado pelas correcções relativas a exercícios anteriores, com um
crescimento de 1,9 milhões na rubrica correcções a custos, referente a facturas de
fornecimentos e serviços externos prestados em anos anteriores, processadas em 2009.

 Proveitos e Ganhos
A principal fonte de proveitos da ARS Algarve é o Orçamento do Estado, espelhado na conta 74
transferências e subsídios correntes obtidos, que regista um acréscimo de 12,7% corresponde
a 20,3 milhões de euros.
Conta 7 - Proveitos e Ganhos
Contas
71
72
73
74
75
76
78
79

valores em euros

Descrição

ANOS

Vendas e prestações de serviços
Impostos, taxas e outros
Proveitos suplementares
Transferências e subsídios correntes obtidos
Trabalhos para a própria instituição
Outros proveitos/ganhos operacionais
Proveitos e ganhos financeiros
Proveitos e ganhos extraordinários

2008
6.261.760
0
0
159.442.066
0
3.193.262
2.446
2.338.275

TOTAL

171.237.809

%
3,7%
0,0%
0,0%
93,1%
0,0%
1,9%
0,0%
1,4%

2009
7.375.144
0
0
179.701.797
0
3.547.248
10.248
2.585.652

Variação
2009/2008
%
3,8%
17,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
93,0%
12,7%
0,0%
0,0%
1,8%
11,1%
0,0%
319,0%
1,3%
10,6%

193.220.089

12,8%

Tabela 42: Proveitos e Ganhos 2008/2009
Fonte: DGAG, ARS Algarve, IP

Salienta-se o crescimento de 17,8% na rubrica de Venda e Prestações de Serviços, com um
aumento da receita de prestações de serviços de cerca de 1,1 milhões de euros, sendo de 1
milhão o aumento verificado pela facturação aos subsistemas de saúde públicos dos
tratamentos de Hemodiálise e do Programa SIGIC.
 Evolução da Receita Global
Efectuando a análise na óptica da tesouraria, constatamos que a receita total cobrada no ano
de 2009 foi de 190,3 milhões de Euros, que corresponde a 187,2 milhões do exercício e 3,1
(milhões de cobrança de exercícios anteriores. Relativamente ao ano anterior regista-se um
aumento de 17,7 milhões de euros, correspondente a 10,2% relativamente ao ano anterior.
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 Evolução da Despesa Global
No exercício de 2009 a despesa paga ascendeu a 185,6 milhões de Euros, que corresponde a
163,9 milhões do exercício e 21,7 milhões de exercícios anteriores, verificando-se um aumento
de 16,4 milhões de euros, relativamente ao ano anterior, tendo contribuído para este aumento
fundamentalmente as despesas com aquisição de bens e serviços.
 Investimento
O investimento total executado em 2009 atingiu o montante de 5 milhões de euros,
correspondendo 2,6 milhões a imobilizações em curso e 2,4 milhões a imobilizações corpóreas,
tendo-se registado um decréscimo de 6% no investimento, correspondente a 0,3 milhões, face
ao ano anterior.
 Indicadores Económico Financeiros
No quadro que se apresenta indicam-se alguns indicadores relativamente ao biénio
2008/2009.
Indicadores

2008

2009

C. Próprio/Activo Total

0,25

0,30

Activo circulante/dividas C prazo

igual a 1

1,56

1,84

Activo circulante - Exist./dividas C prazo

igual a 1

1,39

1,71

C próprio / Passivo total

> 1/2

0,34

0,43

Passivo/Activo Total

<1

0,75

0,70

Autonomia Financeira
Liquidez Geral
Liquidez Reduzida

Referência
Quanto >0 coeficiente menor a
dependência de financ. Externos

Solvabilidade
Endividamento

Tabela 43: Indicadores Económico Financeiros 2009
Fonte: DGAG, ARS Algarve, IP

Da análise do quadro destaca-se o bom nível de equilíbrio financeiro (liquidez geral e
reduzida), superior a 1.
A Autonomia Financeira, capacidade financeira global da ARS poder solver a totalidade dos
seus compromissos, apresenta indicadores baixos, apesar de ter melhorado em 2009.
Destaca-se, ainda uma solvabilidade crescente, bem como um endividamento decrescente de
2008 para 2009.
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VIII.

Anexos

Anexo I: QUAR 2009: Ficha de Auto-Avaliação

Anexo II: Contas do Exercício – Demonstrações Financeiras

Anexo III: Relatório do Programa de Rastreio e Tratamento da Retinopatia
Diabética

Anexo IV: Relatório do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNSO)
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