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I.

Nota Introdutória

O presente Relatório de Actividades e Prestação de Contas visa dar cumprimento ao
estabelecido na alínea e) do n.º 1 do artigo 8.º e no artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de
Dezembro, obedecendo às orientações difundidas pelo Conselho Coordenador da Avaliação de
Serviços (CCAS), e foi elaborado em conformidade com o disposto no Decretos-Lei n.º 183/96
e na Portaria 898/2000, de 25/09. Conjuga-se, deste modo, a apresentação do Relatório de
Gestão a que se refere a que se refere a Portaria 898/2000, com o Relatório de Actividade e a
Avaliação de Desempenho deste Instituto tendo por base sistema integrado de gestão e
avaliação de desempenho na administração pública – SIADAP.
O Relatório de Actividades tem como objectivo fundamental, a divulgação da actividade
realizada pelos serviços, o grau de consecução dos objectivos definidos e de realização das
actividades programadas e desenvolvidas e os recursos utilizados, no ano de 2010, pela
Administração Regional de Saúde do Algarve I.P., 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.
Integra, ainda, uma análise da situação financeira e económica e da sua evolução nos últimos
três anos.
Em anexo apresentam-se os mapas de prestação de contas – Balanço e Demonstração de
Resultados – e os Anexos às Demonstrações Financeiras
Pretende-se, deste modo, não só cumprir a obrigação legalmente estabelecida de apresentar as
contas e o relato da actividade desenvolvida mas, também, disponibilizar a todos os interessados
a informação essencial para uma análise e reflexão crítica sobre a actividade desenvolvida e o
nível de desempenho do organismo

1.1

Breve Análise Conjuntural

O exercício de 2010 foi marcado pela difícil conjuntura económica e financeira que a país
atravessa, que se traduziu na definição e adopção de medidas governamentais restritivas, em
termos orçamentais, tendo em vista a contenção da despesa pública. A redução das dotações
orçamentais e a manutenção do congelamento da admissão de pessoal pelos serviços da
Administração Pública foram as medidas que mais impacto tiveram no funcionamento deste
Instituto.
A alteração dos mecanismos de relacionamento financeiro entre o Sistema Nacional de Saúde
(SNS) e os Subsistemas Públicos de Saúde, nos termos do acordo celebrado entre os Ministérios
Departamento de Estudos e Planeamento
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das Finanças e o da Saúde, que se consubstanciou na transferência para o SNS da
responsabilidade financeira relativa aos cuidados de saúde prestados pelos estabelecimentos do
SNS aos beneficiários dos subsistemas, não integralmente compensado pela transferência
financeira acordada como contrapartida, reflectiu-se negativamente no equilíbrio financeiro
deste organismo e inviabilizou a concretização de alguns investimentos programados.
As dificuldades e os obstáculos, legais e burocráticos, ao arranque e pleno funcionamento de
verdadeiros serviços partilhados, ágeis na resposta às necessidades dos organismos servidos e
eficientes a gerar economia de recursos financeiros, reflectiram-se de forma negativa no
funcionamento dos serviços. Com efeito, um dos pressupostos da aplicação do PRACE, e da
consequente redução de pessoal nos serviços públicos, era a transferência de um conjunto de
actividades de suporte, que não acrescentam valor aos organismos prestadores de serviços ao
cidadão, para Unidades de Serviços Partilhados com uma intervenção de âmbito nacional e/ou
sectorial. O funcionamento pleno daqueles serviços é, cada vez mais, uma condição necessária á
melhoria da capacidade de gestão dos organismos públicos, face às restrições de contratação
pessoal para os serviços de apoio à gestão com que se debatem.
Os poucos serviços entretanto constituídos e que iniciaram o seu funcionamento – a
generalidade na área das compras, mais fácil de estruturar dado que já têm alguma tradição na
administração pública – pouco inovaram em relação às tradicionais Centrais de Compra do
Estado, que vieram substituir, e têm-se mostrado lentos e burocráticos na resposta e ineficientes
em termos financeiros, para os serviços que suportam os custos.
A debilidade dos serviços de suporte da ARS Algarve, como resultado das políticas de redução
dos efectivos na Administração Pública e da necessidade de assegurar uma capacidade mínima
de gestão administrativa dos Agrupamentos de Centros de Saúde, conjugada com a ineficiência
e/ou simples inexistência dos previstos serviços partilhados centralizados, originaram algumas
disfuncionalidades nos serviços da ARS e, nalguns casos, acréscimo de custos na aquisição de
bens e serviços.
O ambiente adverso em termos orçamentais, para além das óbvias restrições financeiras daí
decorrentes, traduziu-se, ainda, num ambiente administrativo mais burocrático, com reforço dos
mecanismos de controlo centralizado, e limitativo do exercício das competências que
legalmente estão atribuídas à gestão, através da introdução de normas impositivas da obtenção
de pareceres prévios vinculativos à prática de actos de gestão corrente, ou à obrigatoriedade de
recorrer aos serviços centralizados de compras que, muitas vezes, não asseguraram respostas
adequadas e atempadas, nem nas melhores condições de mercado.
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Assim, a já insuficiente capacidade técnica disponível dos nossos serviços internos de apoio foi
forçada a desdobrar-se em procedimentos administrativos de prestação de informação adicional,
de coordenação com os serviços centrais e unidades ministeriais de compras, em detrimento da
sua missão de apoio á governação do serviço.
Em síntese, o ambiente da envolvente externa, em 2010, foi um factor limitativo ao
desenvolvimento de algumas das actividades e investimentos programados e não favoreceu a
consolidação do processo de reorganização dos Cuidados de Saúde Primários, em curso, nem a
melhoria dos processos de gestão.

1.2

Orientações Gerais e Específicas

O Plano de Actividades para 2010 teve como base as orientações para a área da Saúde
constantes do Programa do Governo Constitucional para o período 2009/2013, bem como os
grandes objectivos estratégicos para a Região traçados pelo Conselho Directivo.
No final de 2009 encerrou-se um ciclo de gestão, que teve início em 2006, durante o qual a
concepção e a implementação da Rede Nacional de Cuidados Integrados e a reestruturação dos
Cuidados de Saúde Primários constituíram os eixos estratégicos de acção dos serviços do
Ministério da Saúde.
Em 2010, iniciou-se um novo ciclo, de continuidade com o anterior, orientado para a
consolidação e aprofundamento das reformas em curso, mas agora, também, centrado nas
questões da acessibilidade dos cidadãos a cuidados de saúde de qualidade, prestados por
unidades de saúde reestruturadas, com autonomia e responsabilidades reforçadas e
financeiramente sustentáveis.
A qualificação dos recursos humanos, a introdução de mecanismos de contratualização interna
entre as Administrações Regionais de Saúde e os diversos serviços e unidades funcionais, a
generalização da utilização das tecnologias de informação e comunicação, tendo em vista o
desenvolvimento de serviços de base electrónica e a implementação de serviços partilhados nas
áreas de suporte, são as principais linhas de acção para a concretização da estratégia traçada.
Na prossecução dos objectivos definidos pelo governo, a ARS Algarve I.P. definiu como linhas
prioritárias de acção para 2010:
•

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

constituição das Unidades Funcionais prevista na respectiva lei orgânica, elaboração e
implementação de instrumentos de governação e reforço da sua capacidade de gestão.
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•

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

Integrados na região.
•

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

utilização de sistemas de apoio á gestão clínica, instalar uma intranet e formar os profissionais
na utilização das TIC.
•

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

rastreios oncológicos de base populacional.
•

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

processos. Reforçar a cooperação com outras entidades e serviços, tendo em vista o
desenvolvimento do trabalho em rede.
Os constrangimentos anteriormente referidos afectaram negativamente a realização de algumas
das acções programadas, especialmente o reforço da capacidade da rede de Cuidados
Continuados Integrados, a implementação dos rastreios e o desenvolvimento dos sistemas de
informação.
Ao nível da avaliação do Serviço, medida através da monitorização do Quadro de Avaliação e
Responsabilização (QUAR), os resultados atingidos pela ARS Algarve, IP foram, globalmente,
bons, tendo em conta os objectivos inicialmente previstos, os recursos utilizados, e o contexto
em que se realizaram, uma vez que no ano de 2010 a actividade foi afectada pelos
constrangimentos já anteriormente mencionados.

II.

Enquadramento

2.1

A Região de Saúde

Reconhecido internacionalmente como destino de férias, o Algarve é a principal região turística
do país, contribuindo de forma decisiva para a internacionalização da economia portuguesa.
De acordo com a informação da Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA), em 2010 o
Algarve foi a região que em todo o país gerou maiores proveitos totais - 546 milhões de euros e a actividade turística no Algarve teve o melhor registo de sempre de turistas portugueses, com
3,8 milhões de dormidas registadas, ou seja, mais 4,7 % do que em 2009.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o Algarve registou, em 2010, 13.265
milhões de dormidas totais (mais 2,6 por cento que em 2009) e 3799 mil dormidas de residentes
(mais 4,2%), tendo chegado ao Aeroporto de Faro 5.348.798 milhões de passageiros (mais 5,7%
que em 2009). De acordo com o INE, além das dormidas, também o número de hóspedes nos
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hotéis e estabelecimentos de alojamento da região cresceu em relação a 2010, para um total de
2,87 milhões, subida de 4,9%.
Em 2009, apenas a região de Lisboa e a Madeira superaram a média europeia do Produto
Interno Bruto (PIB) por habitante, avaliado em Paridades do Poder de Compra.

Gráfico 1:

BIP per capita 2009, por região
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Fonte: http://www.correiodosacores.net/view.php?id=31281- acedido em 28/04/2011

Apesar da manutenção dos fluxos turísticos, em 2010, não ficou imune à crise económica e
financeira que afectou todo o país, com reflexos negativos no emprego regional e no poder de
compra das populações.
Indicadores Demográficos
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).
A Tabela 1 mostra a evolução dos nascimentos de mãe estrangeira no período de 2008/2010.
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Tabela 1: Nados

Vivos por Nacionalidade da Mãe

Coluna1

2008

2009

2010

Mãe estrangeira
Mãe portuguesa
Total
% de Nados Vivos de mãe
estrangeira

1.139
3.664
4.803

1.090
3.623
4.713

1.200
3.572
4.772

23,7%

23,1%

25,1%

Fonte: Hospitais do Algarve

O aumento da população na região é sustentado, fundamentalmente, pelo saldo positivo dos
movimentos migratórios e pelo aumento da natalidade decorrente da fixação de uma população
migrante jovem. De acordo com os dados disponibilizados pelos Hospitais do Algarve,
referentes ao ano de 2010, nasceram na região do Algarve 4.772 crianças, mais 59 do que em
2009, das quais 1.200 são filhas de mãe estrangeira, valores que colocam o Algarve como uma
das regiões portuguesas com maior natalidade, confirmando a crescente importância da
população migrante no desenvolvimento socioeconómico do Algarve e na sua contribuição para
o rejuvenescimento da população da região.
Este acréscimo de nascimentos permitiu à região apresentar um saldo natural positivo, conforme
se observa na Tabela 2.
Tabela 2:Indicadores

Demográficos
Algarve

Portugal

3.939

10.463

108

-4.945

Saldo Migratório

3.831

15.408

Taxa de crescimento efectivo (%)

0,91

0,1

Taxa de crescimento natural (%)

0,02

-0,05

Taxa de crescimento migratório (%)

0,89

0,14

Índice de Dependência Total

53,3

49,4

Índice de Dependência de Jovens

23,9

22,7

Índice de Dependência de Idosos

29,4

26,7

Taxa bruta de natalidade (por mil habitantes)

11,1

9,4

Índice sintético de fecundidade

1,71

1,32

Taxa bruta de mortalidade (por mil habitantes)

10,8

9,8

Taxa de pré-escolarização

75,2

83,4

Taxa de transição/conclusão no ensino secundário

80,0

80,9

Número médio de alunos por computador
População estrangeira que solicitou estatuto legal de
residente por 100 habitantes

2,0

2,1

1,81

0,58

Proporção de casamentos entre portugueses e estrangeiros

20,9

11,5

Contexto demográfico e social 2009
Acréscimo Populacional
Saldo Natural

Fonte: INE, Anuário Estatístico do Algarve 2009
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Indicadores de Saúde
Destacamos neste item, alguns indicadores de saúde que contextualizam 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 óbitos/1.000 nados vivos, neste caso o Algarve registou 2,7 óbitos/1.000 nados vivos em
2009.
Tabela 3: Taxa

de Mortalidade Infantil

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

Fonte: INE e Alto Comissariado da Saúde

Gráfico 2: Esperança

de vida à nascença (anos), por Região

Algarve

77,1

Alentejo

77,1

Lisboa

77,7
78,1
78,9

77,4

Centro

79,1

78

Norte

77,6

Portugal

77,6

79

78,9

Meta 2010

81,0
75,0

76,0

77,0

78,0

2006-2008

79,0

80,0

81,0

82,0

2002-2004

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

Enquanto a mortalidade infantil é reconhecidamente um indicador da condição de vida e de
saúde de uma população, a mortalidade perinatal, cuja evolução, no período 2004/09, é
apresentada no gráfico 3, é considerada um indicador sensível da adequação da assistência
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obstétrica e neonatal e do impacto de programas de intervenção nesta área, pela relação estreita
que guarda com a assistência prestada à gestante e ao recém-nascido. Contudo, a variabilidade
interanual foi elevada na Região do Algarve, dado que, ocorreram menos nascimentos e óbitos
perinatais.

Gráfico 3: Taxa

de Mortalidade Perinatal por Região, 2004-2009

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

No período 2004-2009 a taxa de mortalidade perinatal registou um aumento relativo em cerca
de 10% na Região do Algarve, passando de 4,0 para 4,4 óbitos perinatais por 1000 nascimentos.
Apenas as Regiões do Algarve e Centro com excepção da região Norte, que apresentou
tendência oposta (decréscimo relativo de 15,0%), apresentam em 2009 valores iguais, 4,4 óbitos
perinatais por 1000 nascimentos próximo do valor da meta 2010 do Plano Nacional de Saúde
(PNS) (4,2 óbitos perinatais por 1000 nascimentos).
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Tabela 4: Indicadores

Saúde

Indicadores de Saúde

Algarve

Portugal

Esperança média de vida à nascença (2007-2009)

78,1

78,9

Esperança média de vida aos 65 anos (2007-2009)

18,4

18,2

2,7

2,9

3,0
4,7
0,3

3,8
5,6
0,3

TMP: por doenças do aparelho circulatório por 100 000 habitantes

163,7

174

TMP:por doenças isquémicas do coração por 100 000 habitantes

42,7

41,5

Taxa de mortalidade fetal tardia
(por mil nados vivos e fetos mortos com 28 ou mais semanas)
Médicos por 1000 habitantes
Enfermeiros por 1000 habitantes
Farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000 habitantes

TMP: por lesões autoprovocadas intencionalmente (suicídio) por
100 000 habitantes
TMP: por tumores malignos por 100 000 habitantes

11,5

7,8

156,8

155,9

TMP: por tumor maligno do cólon e recto por 100 000 habitantes

21,7

21,8

TMP: por tumor maligno da mama feminina por 100 000
habitantes

22,9

20,2

TMP: por tumor maligno do colo do útero por 100 000 habitantes

6,4

3,7

628,7
1,7

603,3
1,5

TMP: por 100 000 habitantes
TMP: por tuberculose por 100 000 habitantes
TMP= Taxa de Mortalidade Padronizada

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

bd&selTab=tab2 : acedido a 29/04/2011

No que se refere às principais Causas de Morte verificamos, quando se analisam as Taxas de
Mortalidade mais frequentes, que o Algarve apresenta um padrão semelhante ao do continente
português, destacando-se como causas mais importantes a mortalidade por Doenças do
Aparelho Circulatório e a mortalidade por Cancro.
No que se refere a Médicos/1000 habitantes e Enfermeiros/1000 habitantes os últimos dados
disponíveis mostram que o Algarve apresenta indicadores desfavoráveis quando comparado
com o País.
Esta escassez de recursos humanos, que se tem vindo a acentuar nos últimos anos, no que
respeita ao grupo de pessoal médico, constitui um dos principais constrangimentos à
consolidação da reforma dos CSP e à melhoria da acessibilidade dos cidadãos à prestação de
cuidados.
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Em síntese, e conjugando a análise dos principais indicadores demográficos e de saúde,
podemos caracterizar a situação do Algarve como a de uma região que, apesar de registar uma
dinâmica de algum crescimento demográfico, sustentada por uma população estrangeira jovem,
é mais envelhecida que a média do país, com uma menor esperança média de vida à nascença,
apresentando, simultaneamente, uma menor disponibilidade de profissionais de saúde,
relativamente á média do continente. Mantendo-se este quadro, podemos dizer que o Algarve é
uma região de saúde cujos recursos estão submetidos a uma pressão crescente da procura.
Contudo, a reversão desta situação será sempre um processo a prazo e dependente da resposta
do mercado de trabalho e da atractividade das condições oferecidas pela região, não só em
condições de trabalho mas também da envolvente regional e das perspectivas de
desenvolvimento do sector. É nossa convicção que o desenvolvimento e consolidação da área
das ciências da saúde, especialmente do curso de medicina, na Universidade do Algarve, e a
construção do novo Hospital Central do Algarve, são condições determinantes para a melhoria
da atractividade da região para os profissionais de saúde.

2.2

Caracterização da ARS Algarve I.P.

2.2.1 Atribuições e Estrutura Organizacional

A Administração Regional de Saúde do Algarve I.P. é um instituto público criado pelo DecretoLei n.º 222/2007, diploma que define a missão e as suas atribuições das Administrações
Regionais de Saúde.

No quadro das atribuições e competências definidas no referido diploma legal,
constituem, em geral, atribuições das ARS, IP:
•
Assegurar, na respectiva área geográfica, a prossecução das atribuições do Ministério
da Saúde;
•
Coordenar, orientar e avaliar a execução da política de saúde na respectiva região de
saúde, de acordo com as políticas globais e sectoriais, com vista à optimização dos recursos
disponíveis;
•
Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde e acompanhar a respectiva
execução a nível regional;
•
Desenvolver e fomentar actividades no âmbito da saúde pública, de modo a garantir a
protecção e promoção da saúde das populações;
•
Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores de cuidados de saúde de
modo a garantir o cumprimento da rede de referenciação;
•
Desenvolver e consolidar a rede de cuidados continuados integrados e supervisionar o
seu funcionamento de acordo com as orientações definidas;
•
Participar na definição das medidas de coordenação internacional de planeamento,
tendo como objectivo a melhoria da prestação de cuidados de saúde;
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•
Assegurar os estudos laboratoriais de doentes necessários à transplantação de órgãos,
tecidos e células, a manutenção do Centro de Dadores de Células de Medula Óssea, Estaminais
ou do Cordão (CEDACE), a manutenção de uma aplicação informática para a gestão da lista de
espera para a transplantação e a selecção do par dador receptor;
•
Planear, coordenar e monitorizar a gestão de recursos humanos no âmbito da respectiva
área de intervenção, mediante um sistema de informação actualizado e do desenvolvimento de
estudos de caracterização e desempenhos profissionais nas diferentes carreiras do sector da
saúde;
•
Desenvolver estudos de gestão previsional de recursos humanos de âmbito regional;
•
Promover a qualificação e valorização profissional dos recursos humanos, propondo
planos e organizando acções de formação;
•
Emitir pareceres sobre planos directores de unidades de saúde, bem como sobre a
criação, modificação e fusão de serviços;
•
Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde;
•
Emitir pareceres sobre a aquisição e expropriação de terrenos e edifícios para a
instalação de serviços de saúde, bem como sobre projectos das instalações de prestadores de
cuidados de saúde no âmbito da região;
•
Licenciar as unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde, sem prejuízo da
competência sancionatória da Entidade Reguladora da Saúde;
•
Elaborar a carta de instalações e equipamentos das respectivas regiões de saúde;
•
Garantir um sistema de informação actualizado relativo à execução física e material de
investimentos públicos em instalações e equipamentos das respectivas regiões de saúde;
•
Planear os recursos materiais, incluindo a execução dos necessários projectos de
investimento das instituições e serviços do Serviço Nacional de Saúde e supervisionar a sua
afectação;
•
Afectar recursos financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde
financiados pelo Serviço Nacional de Saúde, através da negociação, celebração e
acompanhamento de contratos-programa;
•
Afectar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de
contratos no âmbito dos cuidados continuados integrados;
•
Afectar recursos financeiros a entidades privadas com ou sem fins lucrativos para
prestação de cuidados de saúde através da celebração, acompanhamento e revisão de acordos,
protocolos e convenções;
•
Afectar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de
contratos no âmbito das parcerias público-privadas;
•
Atribuir apoios financeiros no âmbito dos programas previstos no Decreto-Lei n.º
186/2006, de 12 de Setembro.

A organização interna da ARS Algarve, I.P., de acordo com os seus Estatutos, publicados na
Portaria n.º 653/2007, de 30 de Maio, é constituída por 4 departamentos, com diversas unidades,
por 3 gabinetes técnicos e pelo Laboratório Regional de Saúde, integrado no Departamento de
Saúde Pública.
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As atribuições e competências das diversas Unidades Orgânicas são definidas nos Estatutos
aprovados pela Portaria acima mencionada.
Existe ainda uma Equipa Regional de Coordenação dos Cuidados Continuados Integrados
(ERCCI), dependente, em termos hierárquicos do Presidente do Conselho Directivo, e que
desenvolve a sua actividade em estreita articulação funcional com a Unidade de Missão para os
Cuidados Continuados Integrados.
Para o apoio e coordenação do processo de reforma dos cuidados de saúde primários foi
constituída uma Equipa Regional de Apoio (ERA), que tem como atribuições apoiar o processo
de reestruturação dos Centros de Saúde em Agrupamentos (ACES) e constituição das Unidades
de Saúde Familiar (USF) e das Unidades de Cuidado na Comunidade e, ainda, a implementação
da contratualização interna com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e as diversas
Unidades Funcionais que os integram.
A prestação de cuidados de saúde, na área dos cuidados de saúde primários, e a execução dos
programas de saúde pública são prosseguidos através dos ACES, enquanto serviços do SNS
dotados de autonomia administrativa, integrados na ARS e sujeitos aos seu poder de direcção.
A ARS Algarve IP integra três ACES, instituídos pela Portaria n.º 272/2009, de 18 de Março:
Algarve I – Central; Algarve II - Barlavento e Algarve III - Sotavento

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

Conselho
Directivo
Conselho Consultivo
e Fiscal Único

Gabinete Jurídico

Equipa de Apoio
USF / ACES

Gabinete de
Instalações e
Equipamentos
Gabinete de Cidadão,
Relações Públicas e
Comunicação

Equipa de Cuidados
Continuados

Departamento de
Estudos e
Planeamento

Departamento de
Saúde Pública

Unidade de
Vigilância
Epidemiológica

Laboratório
Regional de
Saúde Pública

Unidade de
Gestão de
Recursos
Humanos

Departamento de
Contratualização

Unidade de
Sistemas de
Informação e
Comunicação

Departamento de
Gestão e
Administração
Geral

Unidade de
Administração
Geral

Unidade de Gestão
Financeira

Agrupamento de
Centros de Saúde
(ACES)

ACES Algarve I Central

ACES Algarve II Barlavento

ACES Algarve III Sotavento

Unidades Funcionais: USF’s /UCSP/USP/UCC/URAP/UAG

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

Unidade de Apoio à Gestão

•

Unidade de Saúde Pública

•

Unidade de Recursos Partilhados

•

Unidade de Cuidados na Comunidade (pelo menos uma por ACES)

•

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

Familiar
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2.2.2 Missão e Visão Estratégica
Nos termos do diploma que procede à sua criação, a ARS Algarve, I.P. tem como Missão:
•

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

A nossa Visão para a região de saúde do Algarve tem como referência proporcionar à sua
população e a quem nos visita a percepção de uma região saudável e segura, que se pretende
atingir através de um processo de melhoria contínua na acessibilidade aos cuidados de saúde e
na qualidade dos cuidados prestados.
No âmbito das atribuições e competências que lhe estão cometidas foram definidos pelo
Conselho Directivo, para o período 2010/2013 os seguintes objectivos estratégicos:

Objectivo 1

Consolidar a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, promovendo a
estruturação dos ACES e o desenvolvimento da Rede de Cuidados Continuados
Integrados, tendo em vista o reforço da capacidade de resposta às necessidades
da população.

Objectivo 2

Dinamizar e reforçar as acções de prevenção da doença e promoção da saúde,
através do desenvolvimento dos programas de promoção da saúde inscritos no
PNS e alargar o âmbito dos rastreios oncológicos.

Objectivo 3

Reorganizar os serviços e modernizar os processos, com recurso às novas
tecnologias, tendo em vista a melhoria da acessibilidade aos cuidados de saúde, a
qualidade da prestação e a sustentabilidade do SNS.

Objectivo 4

Desenvolver uma estratégia de comunicação interna e externa, tendo em vista a
apropriação pelos profissionais dos princípios e objectivos das reformas,
promovendo uma participação activa dos cidadãos na definição das estratégias de
prestação de cuidados de saúde.

Objectivo 5

Reforçar a cooperação interinstitucional e inter-regional.

III.

Análise Desempenho: Auto – Avaliação

A avaliação de desempenho da ARS Algarve IP é efectuada com base no Subsistema de
Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1), a qual assenta
no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR). O processo de avaliação dos serviços
prevê a apresentação de um relatório de auto-avaliação anual que evidencie os resultados
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alcançados e os desvios verificados, face às metas fixadas para os respectivos objectivos
operacionais estabelecidos para o exercício, na prossecução da estratégia definida.
Assim, em cumprimento do disposto na alínea e) do artigo 8º, do artigo 15º e da alínea a) do n.º
1 do artigo 31º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, apresenta-se, de seguida, o resultado
da auto-avaliação do serviço, evidenciando os objectivos, indicadores e metas definidos para o
ano de 2010, bem como os resultados obtidos e desvios verificados.
No decorrer do exercício, e no âmbito da monitorização da execução do QUAR desta ARS, ao
longo do ano, foi efectuada uma auto-avaliação intercalar, no final do 1.º semestre, no âmbito da
qual foi constatada a necessidade de proceder a uma revisão de alguns dos indicadores e metas
definidos.
Assim, foi proposta uma revisão das metas previstas para os objectivos operacionais nºs 1 e 8, e
para os indicadores dos objectivos operacionais nºs 5 e 12, as quais foram aprovadas pelo
GPEARI.
A auto-avaliação cujos resultados se apresentem nos n.º s seguintes foi efectuada por referência
ao QUAR revisto.

3.1 Alteração aos Objectivos Operacionais Decorrentes do
Processo de Monitorização
Ao longo do ano foi efectuado o acompanhamento dos objectivos que se traduziu numa
avaliação semestral de resultados. A monitorização realizada evidenciou a necessidade de
alteração de indicadores e metas para os objectivos apresentados, por se ter constatado que
alguns deles não eram os mais adequados à monitorização dos objectivos estabelecidos ou que,
por razões decorrentes da alteração de pressupostos iniciais, estavam desajustados.
As alterações foram comunicadas ao GPEARI e aceites após a devida justificação e
fundamentação da necessidade e oportunidade da revisão proposta.
As alterações efectuadas e a respectiva fundamentação constam da tabela seguinte.
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Tabela 5: Alterações

propostas/aprovadas pelo GPEARI
ARS Algarve

QUAR 2010

Proposta de alteração

OP1 – Ind2: Nº de Unidades de
Cuidados na Comunidade instaladas

Meta: 9

Nova Meta: 7

OP5 – Ind8: Nº de concelhos
abrangidos pelo rastreio do cancro
do colo do útero
Meta: 3

Ind 8A - % de implementação do programa
de rastreio do cancro do colo do útero nos
16 concelhos da região, até 31 de Dezembro
de 2010
Meta: 18,75%

Justificação apresentada
A redução da meta decorre das
dificuldades administrativas de
recrutamento dos Recursos Humanos
necessários para implementação das
unidades, uma vez que o concurso lançado
em Setembro de 2010 para recrutamento
de 22 enfermeiros com vínculo por tempo
indeterminado só se conseguiu fechar em
2011.

O novo indicador 8A- traduz a mesma
realidade do indicador inicialmente
proposto e não representa uma redução da
meta proposta. Com o novo indicador 8B pretende-se avaliar, para além da
implementação territorial, o envolvimento
Ind 8B - % de implementação do programa dos serviços no rastreio. Consideramos que
de rastreio do cancro do colo do útero nas os novos indicadores propostos são mais
35 unidades prestadoras de cuidados de
adequados à avaliação do grau de
saúde (USF’s e UCSP’s) da Região, até 31 implementação do rastreio.

de Dezembro de 2010
Meta: 11,43%
OP8 – Ind11: Consultas
referenciadas pelos CS/Total de 1ªs
consultas hospitalares da região
Meta: 25%

Nova Meta: 20%

Ind15: Elaboração da fase preparatória do
OP12 – Ind15: Índice global de
estudo de satisfação dos utilizadores de
satisfaça dos utentes dos Centros de
cuidados de saúde primários, com a
Saúde
assinatura do protocolo com o investigador
Meta: 50%
responsável

3.2

Dificuldades de articulação AlertP1 e
SONHO tornaram impossível a
referenciação como pretendido

Por constrangimentos da disponibilidade
do Centro de Estudos da Universidade de
Coimbra, apenas foi possível iniciar a
articulação no último trimestre de 2010.

QUAR 2010 – Análise dos Resultados Alcançados e dos
Desvios Verificados

Na tabela seguinte apresenta-se uma síntese do grau de concretização de cada um dos objectivos
operacionais e dos desvios verificados. A matriz integral é apresentada no Anexo A1.
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Tabela 6: QUAR

Tipo de
Parâmetro

Objectivo

Obj.1
Obj.2
Eficácia

Obj.3
Obj.4
Obj.5

Indicador

Ind 1
Ind 2
Ind 3
Ind 4
Ind 5
Ind 6
Ind 7
Ind 8-A
Ind 8-B

2010 - Avaliação Final
Taxa de realização

Desvio

Meta

101%

1%
30%
0%
-100%
67%
35%
250%
-149%
0%
-25%
54%
0%
160%
0%
11%
125%
13%
0%
0%
67%
0%

Atingiu

130%
100%
0%
167%
135%
350%
-49%
100%
75%

115%
67%

111%
87%
154%

Eficiência

Obj.6
Obj.7
Obj.8
Obj.9
Obj.10

Ind 9
Ind 10
Ind 11
Ind 12
Ind 13

100%
260%
100%
111%
225%

Obj. 11
Obj. 12
Obj. 13
Obj. 14

Ind 14
Ind 15
Ind 16
Ind 17

100%
100%
167%
100%

113%
Qualidade

Superou
Não atingiu
Superou
Superou
Não atingiu
Superou
Atingiu
Superou
Atingiu
Superou
Superou
Superou
Atingiu
Atingiu
Superou
Atingiu

Em termos globais, a taxa de realização dos objectivos definidos atingiu os 122%. No final do
exercício, para os catorze objectivos definidos, as metas foram superadas em sete e em dois não
foram atingidas. O melhor desempenho verificou-se nos parâmetros de Eficiência e Qualidade,
com taxas de realização de 153% e 113%, respectivamente. A expansão da Rede de Cuidados
Continuados Integrados, na vertente das equipas domiciliárias (objectivo 2), e dos rastreios da
retinopatia diabética e do cancro do colo do útero (objectivos 4 e 5, respectivamente), foi onde
se registou um desempenho aquém do programado.
Passamos a analisar, de forma detalhada, o desempenho em cada um dos objectivos e as causas
dos desvios negativos observados.
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Objectivos de Eficácia
OB 1- Consolidar e Estruturar os Agrupamentos de Centros de Saúde
Ind 1 - Acréscimo do n.º de utentes
servidos por USF's
Resultado

Ind 2 - N.º de Unidade de Cuidados na
Comunidade Instaladas
13%

Meta

10%
0%

5%

10%

Resultado

7

Meta

7
0

15%

2

4

6

8

Este objectivo foi superado, contribuindo o indicador 1 com o acréscimo do número de utentes
servidos por USF’s com um incremento de 30% em relação à meta. Entrou em funcionamento
em Março de 2010 a USF Ria Formosa que abrangeu cerca de 11 mil utentes.
Existiram algumas dificuldades administrativas de recursos humanos necessários para
implementação das Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), contudo, foram criadas 7
UCC correspondendo à meta prevista.
OB 2- Promover o aumento da capacidade de resposta da Rede de Cuidados Continuados
Integrados
Ind 4 - N.º de novas camas de
internamento a contratualizar

Ind 3 - N.º de novas Equipas de CCI
Domiciliários constituídas
Resultado

Resultado

0

Meta

Meta

2
0

1

2

75

3

45
0

20

40

60

80

A ECRCCI apresentou, no âmbito do Plano de Implementação da Rede 2010, como objectivos
operacionais a constituição de duas equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos.
Contudo, existiram restrições legais à contratação de pessoal e a não aprovação da dotação
orçamental necessária, pela UMCCI, inviabilizaram a expansão da rede e, consequentemente, o
cumprimento do indicador 3.
Na realidade, o desenvolvimento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
(RNCCI) tem sido uma das prioridades no âmbito das políticas de saúde, a par com a reforma
dos cuidados de saúde primários. Com base neste desiderato e face à disponibilidade verificada
por parte das instituições no sentido de procederem à contratualização de prestação de serviços
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no sector dos cuidados continuados integrados, foi possível ultrapassar largamente (+ 65%) a
meta estabelecida quando ao número de camas de internamento.
Apesar do indicador 4 ter amplamente superado a meta, considera-se este objectivo como não
atingido.
OB 3- Promover a contratualização interna com as Unidades Funcionais dos ACES
Ind 5 - % de Unidades Funcionais constituídas
com objectivos contratualizados
Resultado

54%

Meta

40%
0%

20%

40%

60%

O desenvolvimento da contratualização interna dos ACES era um dos objectivos centrais no
processo de consolidação da sua estruturação. No final do ano o n.º de unidades funcionais
constituídas com contratualização interna era de 54%, superando o objectivo estabelecido, que
foi de 40%.
OB 4- Melhorar a cobertura regional nos rastreios do cancro da mama e da retinopatia
diabética
Ind 7 - Acréscimo do n.º de diabéticos
rastreados na área de influência do Hospital
de Faro (%)

Ind 6 - Acréscimo da taxa de adesão ao
rastreio do cancro da mama (%)
Resultado

7%

Meta

-41%

Meta

2%
0%

2%

Resultado

4%

6%

8%

-60%

20%

-10%

40%

No que respeita ao rastreio do cancro da mama, foi possível superar a meta estabelecida, graças
ao empenhamento dos recursos humanos envolvidos nas equipas que colaboraram no rastreio.
Numa análise comparativa dos resultados destaca-se o aumento da taxa de adesão alcançada da
1ª para a 2ª volta, passando de 44% da 1ª volta para 58% na 2ª volta (o que representa um
crescimento da ordem de 32%) e, nesta fase, em que se encontra a decorrer a 3ª volta, que já
abrangeu metade da população algarvia, atingiram-se valores de 67% de taxa de adesão. Em
2010, verificou-se um crescimento da taxa de adesão de 7%, quando o objectivo definido se
fixava nos 2%.
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O Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética decorreu nos dois Centros de Rastreio da
Região de Saúde do Algarve, instalados no Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE e no
Hospital de Faro, EPE. Contudo, no caso do Centro de Rastreio do Hospital de Faro, EPE
apenas foram rastreados utentes diabéticos no período de Setembro a Dezembro, ou seja, em
2010, e à semelhança do que tinha ocorrido em 2009, o Hospital de Faro, EPE não conseguiu
garantir o funcionamento regular do seu Centro de Rastreio, por não dispor de técnicos
dedicados à realização dos exames diagnósticos, situação que impediu o desenvolvimento do
Programa na área de influência deste Hospital, nos termos previstos pela ARS do Algarve, I.P.
Em consequência, o objectivo neste rastreio, não foi atingido.
OB 5- Implementar o rastreio de base populacional do cancro do colo do útero
Ind 8-A - % de implementação do programa de
rastreio do cancro do colo útero nos 16 concelhos da
região do algarve até dezembro 2010

Resultado

18,75%

Meta

18,75%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Ind 8-B - % de implementação do programa de
rastreio do cancro do colo útero nas 35 Unidades
prestadoras de cuidados de saúde (USF's e UCSP's) da
região do Algarve até dezembro 2010

Resultado

8,57%

Meta

11,43%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Neste rastreio foi cumprido o objectivo em termos de cobertura territorial (indicador 8-A) mas
tal não foi conseguido no que respeita ao n.º de unidades prestadoras de cuidados envolvidas,
dado que, no final do ano, apenas 8,57% das unidades estavam a fazer colheitas de material
biológico quando a meta era de 11,43%. Assim, este objectivo não foi atingido.
Tratando-se de um rastreio que exige a disponibilidade e o envolvimento de todos os médicos
de família das diversas unidades de prestação de cuidados, a sua implementação é
necessariamente mais complexa e morosa do que para outros onde é possível trabalhar com
equipas dedicadas. Por outro lado, o pleno funcionamento do rastreio implica uma colaboração
estreita com os dois hospitais da região, não só no tratamento dos casos positivos identificados,
mas, também, para a realização das análises clínicas, o que torna mais complexa a sua
implementação.
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Objectivos de Eficiência
OB 6- Reduzir os custos de prescrição de MCDT por consulta
Ind 9 - Variação % do custo unitário de MCDT
por consulta
Resultado

2%

Meta

2%
0%

1%

1%

2%

2%

3%

A utilização racional dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT)
permite uma ―melhor saúde‖ dos utilizadores e uma redução de custos. Para 2010 propusemonos conseguir uma redução de custos de 2% por utente, tendo sido atingida a meta estabelecida.
Para o efeito, aumentámos a disponibilidade de meios informáticos de apoio à prescrição
médica. Para o cálculo deste indicador foi utilizado os dados de Janeiro a Outubro, uma vez que,
os dados anuais de 2010 não estavam totalmente apurados e disponíveis no sistema.
OB 7- Aumentar a taxa de visitas domiciliárias médicas
Ind 10 - Variação % do n.º de visitas
domiciliárias médicas
Resultado

52%

Meta

20%
0%

20%

40%

60%

Com o acréscimo de USF’s e a estruturação dos ACES tem sido possível melhorar
progressivamente a prestação de cuidados aos cidadãos em termos de acessibilidade, qualidade
e conforto. A prestação de cuidados médicos no domicílio insere-se nesta linha de acção e é de
grande importância, especialmente para os utentes dependentes e de reduzida mobilidade. O
objectivo traçado para 2010, foi claramente superado, registando-se um crescimento de visitas
domiciliárias de 52%, para um objectivo de 20%.
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OB 8- Aumentar o peso das consultas referenciadas pelos CS nas 1ªas consultas hospitalares
Ind 11 - Consultas referenciadas pelos CS/Total
de 1.ºas consultas hospitalares da região
Resultado

20%

Meta

20%
0%

10%

20%

30%

Os cuidados de saúde primários devem ser a porta de entrada no sistema. Assim, para reduzir as
listas de espera em consultas de especialidade hospitalar é essencial que o acesso se faça cada
vez mais através da referenciação do médico de família, de forma a eliminar as consulta
desnecessárias e a assegurar uma marcação de acordo com as real prioridade clínica das
situações a tratar e não segundo critério cronológicos de marcação.
O objectivo de assegurar que 20% das 1.as consultas hospitalares eram referenciadas pelos
centros de saúde foi atingido.
OB 9- Disponibilizar o Processo clínico electrónico em todos os Centros de Saúde
Ind 12 - % de postos de trabalho médico com PCE
disponível
Resultado
Meta

100%
90%

85%

90%

95%

100%

105%

O objectivo para 2010 foi superado: estava previsto disponibilizar uma aplicação informática
de apoio à gestão clínica em 90% dos locais de prestação de cuidados, tendo-se conseguido uma
cobertura integral de todos os locais que têm acesso à rede informática.
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OB 10- Reforçar a participação da ARS nas redes europeias de saúde
Ind 13 - n.º de participações em reuniões
internacionais
Resultado

9

Meta

4
0

5

10

No âmbito da cooperação internacional o objectivo era intensificar participação da ARS em
eventos e parcerias internacionais, tendo vista a qualificação dos nossos profissionais e dos
serviços, através da troca de experiências e da transferência de conhecimento e da internalização
de boas práticas em vigor noutros países europeus. Estava programada a participação em 4
reuniões internacionais. O objectivo foi superado com 9 participações.

Objectivos de Qualidade
OB 11- Elaborar orientações terapêuticas para divulgação junto dos médicos de família
Ind 14 - N.º de grupos fármaco-terapeuticos
com orientações clínicas estabelecidas
Resultado

2

Meta

2
0

1

2

3

O estabelecimento de orientações terapêuticas para generalização pelas diversas unidades de
prestação de cuidados, através da análise das práticas individuais e da discussão inter-pares, é
um instrumento essencial para a melhoria da prática clínica e para a redução de custos. Assim,
foi definido como objectivo elaborar orientações técnicas para dois grupos fármaco terapêuticos
de prescrição mais frequente e com maior impacto na qualidade da prescrição e nos custos:
―modificadores do eixo renina-angiotensina (IECAS/ARS II) ‖ e ― orientações terapêuticas/boas
práticas na prescrição de quinolonas", tendo sido atingido o objectivo.
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OB 12- Avaliar a satisfação dos utentes dos Centros de Saúde
Ind 15 - Elaboração da fase preparatória do estudo de
satisfação dos utilizadores de cuidados de saúde
primários, com a assinatura do protocolo com o
investigador responsável
Resultado

50%

Meta

50%
0%

20%

40%

60%

A satisfação dos utentes é um instrumento essencial para avaliar a qualidade percebida pelos
utentes. O arranque do trabalho para a elaboração de um estudo de satisfação dos utentes, tendo
em vista o seu lançamento em 2011, foi o objectivo estabelecido e atingido.
OB 13- Disponibilizar um PORTAL para comunicação interna
Ind 16 - % de profissionais com acesso ao
PORTAL
Resultado

100%

Meta

60%
0%

50%

100%

150%

Tendo em vista a melhoria da comunicação interna e a desmaterialização dos suportes de
comunicação e dos procedimentos administrativos, foi programado para 2010 a disponibilização
de um Portal que deveria estar acessível a 60% dos profissionais. O objectivo foi superado,
tendo atingido uma cobertura de 100%.
OB 14- Implementar um "call center" de apoio domiciliário em cooperação com uma autarquia
Ind 17 - "call center" instalado no final do
ano
Resultado

1

Meta

1
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A cooperação com outras entidades regionais, designadamente as autarquias locais, constitui
uma das linhas de acção que a ARS tem vindo a desenvolver e pretende continuar a reforçar.
Neste sentido foi programado o desenvolvimento de uma parceria com a Câmara Municipal de
Silves para instalação de ―call center‖ para apoio aos utentes assistidos no domicílio pelas
equipas de cuidados continuados integrados, no âmbito de um projecto co-financiado pela
União Europeia. O centro de atendimento foi implementado e o objectivo foi atingido.

3.3 Análise das Causas de Incumprimento ou de Resultados
Insuficientes
Em termos dos objectivos fixados no QUAR 2010 verificaram-se alguns desvios negativos
conforme ilustrado na tabela 7. Verificou-se, também, algum incumprimento e a obtenção de
resultados insuficientes em alguns indicadores dos objectivos operacionais propostos para 2010,
facto que, todavia, não se revelou crítico para o cumprimento dos objectivos estabelecidos no
QUAR.
Na tabela seguinte evidenciam-se as causas específicas para a não concretização de cada uma
das actividades.
Tabela 7: Principais

causas de incumprimento de acções programadas

Natureza da causa

Descrição

Exógena
Ind 3 - N.º de novas Equipas de CCI Restrições legais à contratação de pessoal para reforçar as
Domiciliários constituídas
equipas de cuidados continuados domiciliários. Dificuldades de
recrutamento de enfermeiros e auxiliares vinculados á
Administração Pública.
Ind 7 - Acréscimo do n.º de diabéticos
rastreados na área de influência do
Hospital de Faro (%).

A insuficiência de técnicos especializados nesta área no Hospital
de Faro e as dificuldades de contratação implicaram que o ritmo
da actividade, até ao final do 3.º trimestre, tivesse sido muito
reduzido. Necessidades de articulação com os dois hospitais da
região

Endógena
Ind 8-B - % de implementação do
programa de rastreio do cancro do colo
útero nas 35 Unidades prestadoras de
cuidados de saúde (USF's e UCSP's) da
região do Algarve até dezembro 2010
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3.4

Análise dos Recursos Aplicados

3.4.1 Recursos Humanos

No final de 2010 existiam, nos serviços de âmbito regional e nos ACES, 1.499 profissionais
com contratos de trabalho em funções públicas, dos quais 1.121 contratados por tempo
indeterminado e 336 com contratos a termo e outras situações de mobilidade e 42 médicos em
formação com contrato a termo incerto. Considerando que os mapas de pessoal aprovados
prevêem 1.714 trabalhadores, dos quais 1.544 nos ACES, podemos constatar que, no final do
exercício, o deficit de recursos humanos era de 161 profissionais. Se tivermos em consideração
que os 42 médicos em formação não devem ser considerados nos efectivos de pessoal, o deficit
real era de 203 profissionais.
Para executar o plano de actividade previa-se que seria necessário reforçar significativamente os
recursos humanos, especialmente nos grupos de pessoal médico, enfermagem, assistentes
técnicos e assistentes operacionais, para garantir o reforço das equipas de cuidados continuados
integrados domiciliários e o normal funcionamento das unidades de prestação de cuidados
(Unidades de cuidados de Saúde Personalizados e Serviços de Urgência Básica). Com aquele
reforço pretendia-se aumentar a capacidade de resposta à crescente procura de cuidados, tendo
em vista melhorar a acessibilidade e a qualidade dos cuidados prestados - eliminando o recurso
a soluções precárias, como a contratação de serviços a empresas para assegurar o funcionamento
das consultas de recurso e, em parte, dos Serviços de Urgência Básica - e reduzir os encargos
com trabalho extraordinário.
Contudo, tal reforço não foi possível por limitações legais à contratação de pessoal e por
absoluta falta de profissionais, no caso dos médicos. Assim, no final do exercício, ao contrário
do reforço programado, verifica-se efectivamente uma redução de 46 profissionais,
relativamente ao ano anterior, e de 206 relativamente ao planeado. Assim, os recursos humanos
disponíveis no final do exercício correspondem apenas a 88% da capacidade planeada, como se
pode observar no quadro seguinte.
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Recursos Humanos

N.º

Planeados
Pontuação

Executados
Desvio
N.º
Pontuação Pontos

Desvio
(%)

Dirigentes - Direcção Superior

6

120

6

120

0

0%

Dirigentes - Direcção Intrermédia

13

208

9

144

-64

-31%

Pessoal Médico (*)

310

3.720

281

3.372

-348

-9%

Técnico Superior

101

1.212

93

1.116

-96

-8%

Pessoal de Enfermagem

446

5.352

402

4.824

-528

-10%

Técnicos de Diagnóstico e Terapeutica
Especialista de Informática

117
3

1.404
36

108
3

1.296
36

-108
0

-8%
0%

Técnico de Informática

6

72

5

48

-24

-17%

Coordenador Técncico

18

162

13

117

-45

-28%

Assistente Técnico

357

2.856

311

2.488

-368

-13%

Assistente Operacional

328

1.640

266

1.330

-310

-19%

0

0

2

10

10

na

1.705

16.782

1.499

14.891

-1.891

-11%

Outros
TOTAL
(*)

1- O executado inclui 42 médicos internos em formação

No que respeita ao grupo de pessoal médico, o desvio de -9% é aparente, dado que o nº de
médicos existente inclui 42 internos da especialidade de Medicina Geral e Familiar, dos quais a
maioria ainda não pode legalmente exercer actividade clínica autónoma.

Recursos Humanos
1.705

1.499

Planeados

Executados

Nas áreas de suporte o deficit de pessoal nos Grupos de Assistente Técnico e Assistente
Operacional, que se faz sentir especialmente nos Agrupamentos de Centros de Saúde, é
particularmente preocupante e tem tendência a agravar-se, dado que existe um movimento
contínuo de saídas de pessoal, por aposentação, e as admissões continuam congeladas. É
urgente colmatar esta carência, sob pena de pôr em risco a prestação de cuidados.
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3.4.2 Recursos Financeiros – Execução Orçamental e Análise dos Desvios
Analisando o quadro a seguir apresentado, com os valores globais orçamentados no início do
exercício e os executados, constata-se que se verificaram importantes desvios na execução. Com
efeito, o orçamento financeiro inicial para 2010 previa uma dotação de 165,8 Milhões de euros,
sendo 163,9 M€ para funcionamento e 1,9 M€ PIDDAC. Em termos de execução a Despesa
suportada e paga atingiu 194,5 M€, mais 17% que o orçamento inicial, verificando-se um desvio
de 18% no orçamento de funcionamento, enquanto o PIDDAC foi executado apenas em cerca
de 48% da dotação inicial atribuída.
Orçamento (M€)

Estimado

Funcionamento

PIDDAC

TOTAL

Realizado

Desvio

Desvio (%)

163.916.092,00

193.559.757,00

29.643.665,00

18%

1.908.784,00

911.507,00

-997.277,00

-52%

28.646.388,00

17%

165.824.876,00

194.471.264,00

Recursos Financeiros
1,91
0,91

PIDDAC

163,92
193,56

Funcionamento

Estimado (M€)

Realizado (M€)

Contudo, é necessário salientar que o orçamento inicial de Funcionamento da ARS regista
sempre desvios significativos relativamente ao orçamento final, por não incluir o financiamento
de programas e linhas de actividade que só são orçamentadas no decorrer do exercício, na
sequência dos despachos autorizadores e aquando do recebimento das verbas para custear essas
actividades. Estas actividades originaram, em 2010, um reforço do financiamento concedido
pela ACSS da ordem de 7,6 M€, com destaque para o SIGIC e Cuidados Continuados
Integrados, com 4,33 M€.
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No decorrer do exercício foram recebidas, ainda, transferências no valor de 5,3 M€ a título de
reforço de financiamento para fazer face ao acréscimo da despesa resultante da transferência
para o SNS de encargos relativos à prestação de cuidados aos beneficiários dos Subsistemas
Públicos, nos termos do Memorando de entendimento acordado entre os Ministérios das
Finanças e da Saúde sobre esta matéria e para pagamento de dívida vencida, relativa ao ano
anterior.
A estes reforços acresceu a integração do saldo da gerência anterior no montante de 19,3M€,
para fazer face a compromissos a pagar, transitados do ano anterior, no montante de 23,8 M €.
Assim, o orçamento financeiro final para 2010, totalizou 201,780 Milhões de euro €, sendo a
receita cobrada (incluindo o saldo transitado) de 200,788 milhões de euros, dos quais 199,444
relativos ao orçamento de Funcionamento e 1,344 ao PIDDAC.
A despesa paga no exercício totalizou 194,471 M€, dos quais 193,6 referentes ao orçamento de
funcionamento. Os quadros seguintes apresentam, de uma forma sintética, as dotações
orçamentais e a respectiva execução, no exercício de 2010, agregados por classificação
económica da receita e da despesa.
Vejamos a taxa de execução do orçamento da RECEITA
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Orçamento Financeiro Funcionamento - Execução da Receita
CE

Designação

Saldo Inicial

Planeada

Orçamento
Final

Realizada
Cobrada
total

Cob.
Anos
anteriore
s

Por
cobrar

Cobrada/
Planeada
%

-

18.927.658

18.927.658

na

1.684.157

2.785.727

2.785.725

44

2

165%

-

1

na

04.01.08

Taxas, Multas e
O. Penalidades

05.02.01

Rendimento
propriedade Juros

-

9.858

9.857

Transferências
Correntes Administração
Central

157.083.865

171.135.914

171.135.914

-

109%

-

182.030

182.029

1

na

44.530

37.213

37.212

1

84%

3.758.349

2.435.575

2.435.575

2.250.419

-

65%

Serviços Outros
Outras Receitas
Correntes

1.343.591

3.348.812

3.348.612

974.581

200

249%

1.600

1.678

1.678

-

-

105%

Receitas
Correntes Total
Tranf. Capital famílias

163.916.092

198.864.465

198.864.260

3.225.044

205

121%

-

35.350

35.350

-

na

10.09

Tranf. Capital resto mundo Instituições

-

268.469

268.469

-

na

13.01

Outras Receitas
de Capital

-

275.654

275.653

1

na

Receitas de
Capital -Total

-

579.473

579.472

-

1

na

163.916.092

199.443.938

199.443.732

3.225.044

206

122%

06.03

06.09.01

07.01.08/09

07.02.05

07.02.99
08.01.99

10.08

Transf.
Correntes União
Europeia
Venda Bens e
Serviços Mercad./Matéri
as
Serviços Actividades de
Saúde

Total de
Receitas

Como se pode observar, para além da integração do saldo da gerência anterior, a principal
rubrica que explica o acréscimo da receita, em valor absoluto, é a de transferências correntes da
Administração Central, pelas razões já anteriormente expostas.
Assinale-se, ainda, um acréscimo de 65% da receita proveniente das taxas moderadoras,
relativamente ao previsto inicialmente, no montante da ordem de 1,1 M€, decorrente da
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alteração do método de contabilização das taxas moderadoras cobradas pelos convencionados,
que deixaram de ser abatidas á facturação para passar a integrar os proveitos.
A taxa de cobrança orçamentada foi, praticamente, de 100%.

Orçamento Financeiro PIDDAC - Execução da Receita
CE

06.03

06.09.01

10.03.

10.09

Designação

Saldo Inicial
Transferências
Correntes Administração
Central

Planeada

-

Orçamento
Final

427.538

Realizada
Cobrada
total

Cob.
Anos
anterior
es

Por
cobrar

427.538

Cobra
da/Pla
neada
%
na

16.187

16.187

4.937

11.250

30%

67.500
Transf.
Correntes União
Europeia
83.687
Receitas
Correntes Total
1.487.210
Transf. Capital Administração
Central

67.500

-

67.500

0%

511.225

432.475

Transf. Capital resto mundo Instituições
Receitas de
Capital -Total
Total de
Receitas
TOTAL DO
ORÇAMENTO

-

78.750

517%

1.487.210

912.445

574.765

61%

337.887

337.887

-

337.887

0%

1.825.097

1.825.097

912.445

-

912.652

50%

1.908.784

2.336.322

1.344.920

-

991.402

70%

165.824.876

201.780.260

200.788.652

3.225.044

991.608

121%

No que se refere ao PIDDAC, a receita cobrada ficou pelos 70% da dotação orçamental, o que
se justifica pelo atraso no arranque de alguns projectos e pelas restrições administrativas
colocadas pelo Ministério das Finanças à disponibilização dos fundos, designadamente a
cativação de 336,8 mil € e congelamento/suspensão da libertação de verbas que não estivessem
já comprometidas no final do 3.º trimestre. Assim, o PIDDAC registou um saldo orçamental de
receita não cobrada de 991.608 €.
Em termos globais, a Receita cobrada excedeu em 21% a programação inicial. A taxa de
cobrança, relativamente ao orçamento final, foi bastante elevada, ficando por cobrar cerca de
0,5% da dotação atribuída.
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Quanto ao orçamento da DESPESA a situação foi a seguinte:

Orçamento Financeiro Funcionamento - Execução da Despesa
CE

01.00.00

02.01.00
02.02.00

03.00.00

04.00.00

06.00.00

07.01.00

08.00.00

Designaç
ão

Despesas
com
Pessoal
Aquisição
de Bens
Aquisição
de
Serviços
Juros e
Outros
Enc.
Financeir
os
Transferê
ncias
Correntes
Outras
Despesas
Correntes
Total
Correntes
Aquisição
de Bens
de Capital
Investime
nto
Transferê
ncias de
Capital
Total
Capital
Total
Geral

Planeada

Orçamento
Final

Total

Despesa Paga
Anos
Anteriore
s

Saldo
Orçamen
tal

Paga/
Plane
ada
%

51.994.207

52.309.496

50.634.694

5.869.933

1.674.802

97%

61.954.021

72.772.847

72.016.359

5.726.274

756.488

116%

42.644.466

67.106.742

65.821.532

12.079.30
2

1.285.210

154%

2.152

4.428

4.428

-

-

206%

443.134

1.472.985

1.472.983

-

2

332%

51.539

187.212

187.210

539

2

363%

157.089.51
9

193.853.71
0

190.137.20
6

23.676.04
8

3.716.504

121%

6.816.550

2.899.350

2.517.483

62.448

381.867

10.023

2.690.878

905.067

-

1.785.811

9030%

6.826.573

5.590.228

3.422.550

62.448

2.167.678

50%

163.916.092

199.443.938

193.559.756

23.738.496

5.884.182

37%

118%

No orçamento de funcionamento registou-se um saldo orçamental não executado da ordem de
5,88 M€, que se explica, fundamentalmente, pela entrada de alguns documentos de despesa já
para além do prazo de pagamento do exercício, consignação de algumas receitas (no caso verba
destinada ao financiamento da Rede de Cuidados Continuados) e, ainda, devido à cativação de
1,68 M€ da dotação.
As rubricas que apresentam um maior desvio, em valor absoluto, são as referentes à Aquisição
de Bens e Serviços, devido à necessidade de reforço para pagamento de dívidas de anos
anteriores e para financiamento de actividades não previstas no orçamento inicial.
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Saliente-se que a despesa paga referente a pessoal ficou abaixo do valor do orçamento inicial, o
que se explica pela redução dos efectivos e pelo facto de não ter havido promoções nem novas
contratações.

Orçamento Financeiro PIDDAC - Execução da Despesa
CE

Designaçã
o

Despesas
com
Pessoal
02.00.00 Aquisição
de Bens e
Serviços
Total
Correntes
07.01.00 Aquisição
de Bens de
Capital Investiment
o
Total
Capital
Total
Geral

Planeada

Orçamento
Final

Despesa Paga
Total

Anos
Anteriores

Saldo
Orçament
al

na

01.00.00/

TOTAL
DO
ORÇAME
NTO

Paga/Pl
aneada
%

-

2.423

650

-

1.773

83.687

87.187

4.287

-

82.900

5%
6%

83.687

89.610

4.937

-

84.673

1.825.097

2.246.712

906.571

-

1.340.141

50%

1.825.097

2.246.712

906.571

-

1.340.141

50%

1.908.784

2.336.322

911.508

-

1.424.814

48%

165.824.876

201.780.260

194.471.264

23.738.496

7.308.996

117%

O orçamento PIDDAC Ajustado depois da cativação de 300,6 mil € ficou com uma dotação
disponível de 2.035.643€, Em qualquer caso, a taxa de execução, considerando a despesa paga,
pelas razões acima enunciadas, foi baixa, situando-se em 48% da programação inicial. Contudo,
se tivermos em conta os compromissos assumidos, cujo pagamento transita para o ano seguinte,
a taxa de execução foi da ordem de 70%.
Considerando a receita arrecada e a despesa paga no exercício, o saldo de disponibilidades no
final do exercício foi de 6,317 milhões de euros , dos quais 5,4 milhões relativos ao orçamento
de funcionamento.
Na parte do relatório referente à análise da situação económica e financeira, será apresentada
uma análise mais detalhada da despesa realizada no exercício.
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3.5

Sistema de Controlo Interno

3.5.1 Ambiente de Controlo

A ARS Algarve IP dispõe de mecanismos internos de coordenação e de monitorização que lhe
permitem assegurar o desenvolvimento das suas actividades de acordo com os princípios da
ética e em conformidade com os princípios da legalidade e regularidade administrativa.
O Conselho Directivo, composto por um Presidente e dois Vogais, reúne semanalmente, para
coordenação das actividades e deliberar sobre as matérias mais relevantes, mesmo que não
sejam da estrita competência do Conselho.
Cada um dos membros de Conselho Directivo tem a responsabilidade de coordenação e
supervisão de uma ou mais áreas de intervenção estratégica.
Os dirigentes intermédios das diversas áreas de actividade reúnem de forma regular e frequente
com o membro do Conselho responsável por essa área e submetem à sua apreciação e decisão as
matérias que impliquem a assumpção de compromissos externos, designadamente financeiros.
No âmbito do controlo externo foram realizadas auditorias pela IGAS e Tribunal de Contas à
execução do Contrato de Gestão do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, em regime
de parceria público privada. Foram ainda realizadas outras auditorias pela Inspecção Geral das
Actividades em Saúde e acções de acompanhamento da implementação de acções e medidas
definidas na sequência de outras auditorias realizadas em anos anteriores.
A ARS Algarve IP dispõe de um Fiscal Único com as competências definidas no âmbito da Lei
n.º 3/2004, de 15.01, entre as quais efectuar o controlo da legalidade, regularidade e da boa
gestão financeira e patrimonial, emitindo pareceres sobre os orçamentos e a prestação de contas.
3.5.2 Fiabilidade dos Sistemas de Informação
A rede informática e o software aplicacional central, que constituem a base dos sistemas de
informação são, em larga medida, fornecidos pela Administração Central do Sistema de Saúde
(ACSS), a quem compete garantir a fiabilidade e segurança da rede informática da saúde.
A Unidade de Sistemas de Informação e Comunicação da ARS Algarve, IP, estabeleceu um
conjunto de procedimentos internos, em articulação com a ACSS, designadamente no que
respeita ao acesso de terceiros à informação ou ao sistema, que garantem a integridade e a
segurança dos SI.
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A USIC dispõe de infra-estrutura e de procedimentos definidos que lhe permite salvaguardar a
integridade do ―Data Center‖ e dos dados centrais, bem como a monitorização e gestão local da
rede, assegurando também a realização de cópias de segurança.
3.5.3

Participação dos Colaboradores no Processo de Auto-avaliação

A participação dos colaboradores da ARS no processo de planeamento e de auto-avalição é
assegurada através da definição dos objectivos e elaboração dos planos de actividades, bem
como na análise do respectivo grau de concretização, ao nível das diversas unidades orgânicas.
A definição dos objectivos em cascata, tendo como referencial os eixos estratégicos e o QUAR
da ARS Algarve, IP, garante o alinhamento estratégico das diversas unidades orgânicas que
integram a ARS Algarve.
A avaliação dos dirigentes intermédios é efectuada com base no grau de realização dos
objectivos estabelecidos para a respectiva Unidade orgânica, garantindo-se, assim, a
prossecução dos objectivos do organismo.
Por outro lado, os objectivos dos colabores estão alinhados e convergem para a concretização
dos objectivos da Unidade onde se integram.
Deste modo, assegura-se de algum modo, os alinhamentos estratégicos e o envolvimento de
todas as unidades orgânicas e colaboradores no processo de planeamento, tendo em
consideração os três níveis em que se estrutura o SIADAP.
Contudo, deve-se salientar, que este processo de planeamento e de gestão participativa por
objectivos, não está ainda no mesmo nível de maturidade em toda a estrutura e carece de
aperfeiçoamento e melhoria de processos, de forma a conseguir atingir uma participação plena
de todos os colaboradores na fase de planeamento e monitorização dos resultados, quer globais,
quer os que os envolvem directamente.
Para este aperfeiçoamento, para além de uma maior dinâmica interna, torna-se necessária a
introdução de um sistema de informação que facilite a recolha e tratamento dos dados relativos
ao processo de avaliação.

3.6 Desenvolvimento de Medidas para um Reforço Positivo do
Desempenho
A reforma dos cuidados primários de saúde, em curso, tem como objectivo, ao nível da
reorganização dos serviços, a constituição de pequenas unidades prestadoras de cuidados de
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saúde, com elevado nível de diferenciação dos seus profissionais e dotadas de autonomia técnica
e funcional. Estas unidades que deverão ter como centro da sua actividade o cidadão e a família,
adoptarão um sistema de gestão flexível e desburocratizado que permita a criação de um
ambiente amigável para o utente e que favoreça a cooperação inter-pares e com outros
profissionais e ou unidades prestadoras de cuidados ou de suporte. A relação com outras
unidades e níveis de prestação de cuidados deverá ser efectuada através de protocolos de
referenciação adequados.
Esta profunda alteração do sistema organizacional preconizado pela reforma, que consiste na
substituição de um modelo estratificado e hierarquizado por uma rede de Unidades Funcionais ,
com elevado grau de autonomia e fracas relações hierárquicas entre os diversos níveis da
estrutura, pressupõe uma clara definição de objectivos e a instituição de mecanismos de
contratualização interna e de monitorização adequados.
O sucesso do modelo estará fortemente condicionado pela capacidade de desenvolver e
implementar sistemas de informação que permitam a recolha tratamento e disponibilização da
informação de suporte ao processo de planeamento participado e à sua monitorização.
Assim, no quadro actual de fortes restrições ao nível financeiro e de recursos humanos a
melhoria do desempenho na prossecução dos objectivos estratégicos definidos para o período
2010-2013, passará, necessariamente, por fortes intervenções em quatro grandes domínios:


Contratualização Interna



Comunicação Interna e com a comunidade



Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação



Gestão Clínica



Serviços de suporte

Contratualização Interna
A implementação, de uma forma amplamente participada, dos contratos-programa com os
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e a contratualização, no seio dos ACES, com as
diversas Unidades Funcionais, como forma de instituir um sistema participado de gestão por
objectivos, é decisivo para o sucesso da reforma e para a melhoria do desempenho da
organização. A carência de recursos humanos, desde a área de prestação de cuidados às áreas de
suporte constitui um forte constrangimento ao desenvolvimento e consolidação de um processo
que pressupõe uma participação activa de todos os profissionais e uma mudança de cultura
organizacional que será, inevitavelmente, lenta e progressiva, O reforço dos recursos humanos,
nas áreas de apoio à gestão, é uma condição necessária ao desenvolvimento deste processo.
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Comunicação Interna e Externa
Num modelo de gestão participativa, com forte autonomia das Unidades Operativas, é essencial
que exista uma forte comunicação bidireccional entre os diversos níveis e unidades da estrutura,
de forma a assegurar o alinhamento estratégico de todas as unidades com os objectivos da
organização e o fornecimento de inputs para a monitorização da sua própria actividade.
A criação de mecanismos internos que permitam a participação de todos os profissionais nas
negociações de contratualização interna e no acompanhamento e monitorização da execução dos
contratos negociados é uma acção prioritária.
A integração do cidadão como sujeito activo do sistema é uma condição necessária para a
mudança de cultura organizacional. A passagem de um sistema centrado no processo para uma
abordagem de resultados em saúde, implica que o destinatário dos serviços prestados seja parte
integrante do sistema, onde a sua intervenção assume um papel importante seja na avaliação dos
resultados, seja na transformação do próprio sistema em resultado de uma interacção informada
com a estrutura e os profissionais.
Assim, o reforço das acções de comunicação e informação direccionadas tanto para todos os
profissionais, como para os cidadãos, que se traduzam numa maior abertura do sistema e que
permitam interagir de forma mais informada e ter um papel activo na avaliação de desempenho
da organização, é um objectivo a prosseguir de forma continuada.
Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação
Esta é uma área instrumental, mas fundamental, para o sucesso das acções acima enunciadas.
A melhoria dos sistemas informáticos de apoio à gestão e ao tratamento da informação clínica e
administrativa, tendo em vista a disponibilização da informação adequada nos diversos níveis de
gestão da estrutura é determinante para o desenvolvimento do processo de contratualização e da
melhoria da eficiência dos serviços.
As TIC assumem, ainda, um papel essencial na melhoria do acesso e da inter-acção do cidadão
com a organização.
A melhoria das aplicações de apoio à gestão e a formação dos profissionais na sua utilização são
acções que já estão em curso e que serão objecto de reforço a curto prazo, estando prevista a a
disponibilização de software aplicacional para a gestão do transporte de doentes e dos rastreios
oncológicos.
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Desenvolver acções de sensibilização junto dos profissionais e dos utentes para uma maior
utilização do e-Agenda é uma das prioridades.
Gestão Clínica
A introdução da governação clínica, com a criação do Conselho Clínico dos ACES, constitui
uma das marcas distintivas do modelo de gestão que está subjacente à reforma. Neste domínio,
pretende-se, também, uma gestão participativa que envolva todos os profissionais e permita
consensualizar e difundir as melhores práticas clínicas.
Promover a inter-acção deste órgão com todas as Unidades Funcionais é uma prioridade da
gestão. Só assim se pode garantir a elaboração participada de protocolos técnicos e a difusão das
melhores práticas, instrumentos essenciais para a melhoria da qualidade e da sustentabilidade
financeira do sistema.
O Departamento de Estudos e Planeamento, através do gabinete do Medicamento, já iniciou o
processo de elaboração de protocolos clínicos na área da prescrição e irá dar continuidade a este
processo, alargando-o, ainda, aos meios complementares de diagnóstico.
Serviços de Suporte
O ritmo de desenvolvimento e de consolidação da reforma organizacional do Centros de Saúde
depende da existência de serviços de suporte nos domínio da gestão administrativa e financeira
e da logística, sob pena de se criar sérias disfuncionalidades na organização, seja pela falta de
informação vital para a gestão seja pela multiplicação de estrutura burocráticas nos ACES, para
suprir a falta de capacidade de resposta dos serviços partilhados de suporte.
O desejável, neste domínio, seria que o Ministério da Saúde acelerasse o processo de
constituição de serviços partilhados de âmbito nacional. Contudo, a experiência recente, já com
três anos de actividade, não nos permite ser muito optimista quanto a este objectivo.
Assim, a ARS deverá promover o reforço dos quadros de apoio á gestão do ACES, através do
recrutamento por mobilidade interna entre serviços, e disponibilizar software aplicacional que
permita a partilha de informação entre a sede e os ACES.
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IV.

Balanço Social - Análise sintética da informação

4.1 Estrutura Profissional
Em 31 de Dezembro de 2010 existiam 1.499 trabalhadores na ARS Algarve, IP, sendo o grupo
profissional predominante do total dos efectivos, os Enfermeiros com 27%, os Assistentes
Técnicos com 22% e os Médicos com 19%.
Relativamente ao último triénio verificou-se um decréscimo de 64 efectivos de 2008 para 2010,
com particular destaque para a carreira Dirigente Intermédio -18,2%,os Assistentes
Operacionais (auxiliar de acção médica e outro) -15,1%, Assistente Técnico -10,5% e os
Técnicos Superiores de Saúde e Médicos com -4,2 % e -3,5% respectivamente.
Tabela 8:

Total de Efectivos por Grupo Profissional, 2008 a 2010

Carreiras/Grupos
Profissionais

Soma de Total
Soma de Total
Efectivos 2008 na Efectivos 2009 na
Região
Região

Soma de Total
Efectivos 2010 na
Região

Variação
(2008-2010)

Dirigente Superior
Dirigente Intermédio
Médico*

3
11
290

6
11
291

6
9
281

100,0%
-18,2%
-3,1%

Enfermeiro

396

395

402

1,5%

Informático

5

7

8

60,0%

Téc. Superior de Saúde

24

22

23

-4,2%

Técnico Superior

54

70

70

29,6%

Téc. Diagnóstico e Terapêutica

103

107

108

Assistente Técnico

362

347

324

4,9%
-10,5%

311

285

264

-15,1%

2
2

2
2

2
2

0,0%
0,0%

1.563

1.545

1.499

-4,1%

Assistente Operacional (auxiliar de
acção médica e outro )
Assistente Operacional
(Operário)
Outro Pessoal b)
Total

* Inclui médicos de Saúde Pública e médicos em Formação

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP

No que respeita ao pessoal médico, a redução do n.º de profissionais em efectividade de funções
foi mais elevada que os 3,5% evidenciados no balanço social, dado que as saídas foram
compensadas com um maior número de entradas de médicos em formação no internato da
especialidade (acréscimo de 28 em 2008 para 42 em 2010).
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Os efectivos que ARS Algarve, IP dispunha em 2010, pertenciam maioritariamente, ao sexo
feminino com 79%, verificando-se 21% no sexo masculino.
Gráfico 4: %

de Efectivos por Género

Enquadramento por Género
Masculino

Feminino

21%
79%

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP

A Região do Algarve, apresenta uma carência de recursos humanos histórica, agravada nos
últimos anos pelo crescimento da população residente e presente. A política de redução de
efectivos na Administração Pública, favorecendo as saídas de trabalhadores através da
aposentação (normal e antecipada) e da mobilidade especial, conjugada com o congelamento
das admissões, provocou uma acentuada diminuição do pessoal vinculado à administração
pública e acentuou a escassez de pessoal permanente nos Centros de Saúde. No caso do Algarve
esta circunstância tem particular acuidade uma vez que para além da carência histórica de
recursos humanos especializados (médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica),
o crescimento da população 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) ‖ exigiria um crescimento dos efectivos.
Tabela 9: Evolução

dos Recursos Humanos nos ACES da ARS Algarve, IP –
2008/2010

Grupo Profissional

2008

2009

2010

Var 08/10 Var % 08/10

Médicos MGF*
Enfermeiros**
Técnicos Superiores***
Tec.Diag. Terapeutica
Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais

241
393
35
93
302
289

239
399
32
95
292
265

221
394
44
94
273
245

-20
1
9
1
-29
-44

-8,3%
0,3%
25,7%
1,1%
-9,6%
-15,2%

Total

1353

1322

1271

-82

-6,1%

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

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP
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No ano de 2010 verificou-se uma redução 6,1 % dos recursos humanos nos ACES (menos 82
profissionais). Quando comparado com os efectivos de 2008, verificou-se:


Carreira médica menos 8,3 % (20 médicos que saíram para aposentação),



Assistentes técnicos menos 9,6 % (correspondendo a menos 29 profissionais),



Assistentes operacionais menos 15,2 % (menos 44 profissionais).

4.2 Estrutura Etária
Gráfico 5: Estrutura

Etária dos Efectivos, ARS Algarve, IP 2010
Efectivos por Escalão Etário
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Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP

O gráfico 5 mostra que, quanto à distribuição dos efectivos por escalão etário, mostra um
elevado número de profissionais da ARS Algarve, IP, com idades compreendidas entre os 50 e
os 59 anos (31,8% no total de efectivos), em particular na área médica e um rejuvenescimento
do número de profissionais em particular nas carreiras de enfermagem, técnicos de diagnóstico e
terapêutica e técnicos superiores (entre os 30 e os 39 anos, 27,6% no total de efectivos).
Nestas condições será difícil dar médico de família a todos os utentes. Serão necessárias
medidas suplementares que permitam minimizar esta circunstância.

4.3

Formação Profissional

No ano 2010, realizaram-se acções de formação profissional, distribuídas pelo tipo de acção e
segundo a duração, que se apresentam:
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Tabela 10: Contagem

Relativa a Participações em Acções de Formação Profissional
realizadas durante o ano 2010, por tipo de acção, segundo a duração
Menos de 30
horas

De 30 a 59
horas

de 60 a 119
horas

120 horas
ou mais

Total

Internas

745

32

0

12

789

Externas

840

42

1

5

888

1.585

74

1

17

1.677

Tipo de acção/duração

Total

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP
N o tas:
Relativamente às acçõ es de fo rmação pro fissio nal realizadas durante o ano e em que tenham participado o s efectivo s do
serviço , co nsiderar co mo :
● a c ç ã o int e rna , o rganizada pela entidade.
● a c ç ã o e xt e rna , o rganizada po r o utras entidades.
● nº de pa rt ic ipa ç õ e s = nº acçõ es X nº participantes.

Durante o ano em análise, realizaram-se 1.677 participações em acções de formação, 1.585 dos
quais com duração de menos de 30 horas (acções internas e externas) e 74 acções de 30 a 59
horas (acções internas e externas). Com a duração de 30 a 119 horas ocorreu uma acção de
formação externa e 17 acções internas e externas de 120 horas ou mais.

4.4

Absentismo

Gráfico 6: Contagem
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Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP
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No que concerne ao motivo de ausência, “por conta do período de férias‖ é a situação mais
verificada, com 30.993 dias de ausência, seguida a ―doença‖ com 5.256 dias, ―outros motivos‖
com 4.267 dias e ―protecção na parentalidade” com 2.690 dias. Excluindo o período de férias
registaram-se 16.477 dias de ausência ao trabalho, correspondendo a uma taxa de absentismo de
4,9%.
Tabela 11: Indicadores

do Balanço Social

Indicadores do Balanço Social
Indicador
Nível etário

Unidade

Descrição

2009

2010

anos

Soma das idades/Total de recursos humanos

44

45

Índice de envelhecimento

%

Número de recursos humanos com idade >55
anos/Total de recursos humanos

26,3

27,0

Taxa de feminização

%

Total de mulheres/Total de recursos humanos

79,0

79,5

Índice de tecnicidade

%

Número de técnicos superiores/total de recursos
humanos

57,7

59,3

Índice de enquadramento

%

Número de dirigentes/Total de recursos humanos

1,1

1,0

Taxa de Absentismo

%

8,7

4,9

Índice de participação
global em formação

%

76,0

111,9

Número de dias de faltas / (Número anual de dias
trabalháveis
(*) x Número total de recursos humanos)
Total de participações em acções de formação /
Total de recursos humanos *100

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

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP

O nível etário dos efectivos da ARS Algarve, IP em 2010 situou-se nos 45 anos de idade,
ligeiramente superior ao registado em 2009.
O índice de envelhecimento que considera o número de efectivos com idade superior a 55 anos,
em relação ao número total dos efectivos é de 27%.
A taxa de feminização é de 79,5% em 2010, levemente superior a 2009, em que a taxa se
situava nos 79%.
Relativamente ao grupo de técnico superior sobre o total de efectivos da ARS Algarve, IP,
resulta de uma taxa de tecnicidade de 59,3 %.
No que respeita ao índice de enquadramento, que deriva do quociente entre pessoal dirigente
sobre o total de efectivos, representa 1,0% no ano de 2010.
No ano 2010, a taxa de absentismo, situou-se em 4,9 %, o que representa um decréscimo face ao
ano anterior, que registou 8,7%.
O índice de participação global em acções de formação (interna e externa) apresenta em 2010
uma taxa de 111,9%, o que reflecte, que as participações excederam o número de efectivos da
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ARS Algarve, IP, ou seja, vários trabalhadores frequentaram mais do que uma acção de
formação.
A informação mais detalhada relativa aos Recursos Humanos, consta do Balanço Social
elaborado de acordo com a matriz produzida pela DGAEP, à data de 31 de Dezembro de 2010.

V.

Avaliação Final

5.1

Apreciação dos Resultados Alcançados

Ao longo deste documento temos vindo a apresentar dados qualitativos e quantitativos
reveladores dos resultados atingidos. Da análise da execução do QUAR, apesar de se terem
verificados alguns constrangimentos que justificaram alguns desvios às metas inicialmente
planeadas, consideramos que os objectivos que esta ARS se propôs alcançar em 2010 foram, na
sua grande maioria, atingidos ou superados.
O gráfico seguinte mostra que sete objectivos (50%) foram superados e 5 atingidos. Nos
parâmetros de Eficiência e Qualidade todos os indicadores foram atingidos ou superados.
No parâmetro Eficácia os dois objectivos não atingidos foram afectados negativamente por
algumas contingências externas, como acima se evidenciou.
Em síntese, os resultados finais foram os seguintes:
Execução dos parâmetros
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Execução dos objectivos por parâmetros
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Proposta de Menção Qualitativa

Considerando que a ARS Algarve, atingiu globalmente os objectivos que se propôs alcançar em
2010 e até superou alguns deles, incluindo os mais relevantes sendo o resultado final agregado
de 122,3 % das metas definidas, donde, de acordo com a alínea a) do artigo 18.º da Lei n.º 66B/2007, de 28 de Dezembro, propõe-se a menção qualitativa de ―Bom‖ como resultado da
autoavaliação efectuada.
Departamento de Estudos e Planeamento

ARS Algarve, IP

50

Relatório de Actividades

2010

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
Avaliação final do serviço
Bom

Satisfatório

Insuficiente

122,3%

5.3

Conclusões Prospectivas

Em 2010 a ARS Algarve, IP conseguiu algumas melhorias na organização e desenvolvimento
do seu processo de planeamento, designadamente no envolvimento da estrutura aos diversos
níveis. Contudo, existem ainda algumas debilidades que só com a continuidade do processo e a
implementação de ferramentas de suporte serão superadas. A consolidação da estrutura
organizacional dos ACES, o reforço das competências dos recursos humanos e a introdução de
sistemas de informação de suporte ao processo de planeamento estratégico são condição
necessária à sua melhoria.
O alinhamento e o reforço do envolvimento das diversas unidades orgânicas com as prioridades
estratégicas da ARS exigem uma melhoria do processo interno, designadamente a realização de
mais reuniões de monitorização e reflexão sobre as actividades em curso.
A ARS Algarve continuará a desenvolver este modelo de execução da estratégia, investindo na
sua operacionalização ao nível da participação dos colaboradores e da disponibilização de
instrumentos de suporte.
Foram definidos alguns objectivos operacionais que pressupunham a execução de acções, ou
actividades que não dependiam exclusivamente do nível interno de gestão. Foi, por exemplo, o
caso da implementação dos programas de rastreios e da rede de cuidados continuados
integrados, cujo desenvolvimento, concretização e implementação final ficaram dependentes
dos contributos, timing e prioridades de outros parceiros.
Uma melhor avaliação da envolvente externa e dos seus condicionalismos é essencial para uma
correcta definição das estratégias e dos objectivos operacionais. A melhoria do processo de
planeamento e da organização interna, apesar das condicionantes e constrangimentos externos e
internos, continuará a ser uma das prioridades, tendo em vista assegurar a eficácia e eficiência
dos serviços, de forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade aos cidadãos e a
contribuir para a sustentabilidade financeira do sistema.
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VI.

Actividades Desenvolvidas: Prestação de cuidados de saúde

6.1

Rede de Urgência e Emergência do Algarve

Os pontos da Rede de Urgência e Emergência do Algarve funcionam no pólo de Lagos do
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, nos Centros de Saúde de Albufeira, Loulé e Vila
Real de Santo António. e nos Serviços de Urgência Geral dos Hospitais: Centro Hospitalar do
Barlavento Algarvio, EPE (Portimão) e Hospital Faro, EPE.

Tabela 12: Número

de Atendimentos nos Serviços de Urgência Básica (SUB)
2009

2010

SUB Lagos (CHBA)

29.285

27.344

Var.%
09-10
-6,6%

SUB Albufeira (ACES Central)

54.504

49.450

-9,3%

SUB Loulé (ACES Central)

46.268

44.394

-4,1%

SUB Vila Real Santo António (ACES
Sotavento)
Total SUB's

41.287

37.520

-9,1%

171.344

158.708

-7,4%

Fonte: DEP, ARS Algarve, IP

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 de 7,4% no ano de 2010
verificando-se um total de 158.708 atendimentos, menos 12.636 do que em 2009.
Tabela 13: Número

de Atendimentos nos Serviços de Urgência (SU)

SU C.H.B.A., EPE - Portimão
SU H. Faro, EPE
Total SU Hospitais do Algarve

2009
102.486
145.462
247.948

2010
104.163
148.131
252.294

Var.% 09-10
1,6%
1,8%
1,8%

Fonte: Hospitais da Região do Algarve

Nos Serviços de Urgência do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE (Portimão) e do
Hospital de Faro, EPE, registou-se um discreto aumento da procura no ano de 2010 com
252.294 atendimentos, ou seja, mais 4.346 atendimentos do que em 2009.
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6.2

Cuidados de Saúde Primários

No ano de 2010, os Centros de Saúde do Algarve realizaram 1.268.879 atendimentos dos quais
1.110.147 consultas programadas, mais 3.8% consultas do que em 2009. Destas, 310.496 foram
primeiras consultas, o que significa uma melhoria da taxa de utilização de 5.5%, o mesmo é
dizer que 61.6% da população inscrita no Serviço Nacional de Saúde utilizou os Centros de
Saúde no ano de 2010, contra 58.2% no ano de 2009, resultado coerente com o esforço da ARS
Algarve IP na melhoria da acessibilidade a cuidados médicos na Região.

Tabela 14: Consultas

Ambulatório nos ACES da Região do Algarve

Consultas programadas
Consultas Atendimento Complementar
N.º de 1.as consultas do ano
Total de Consultas
Taxa de utilização (1.as consultas/Pop.
inscrita)

2009

2010

1.069.306
182.892
300.461
1.252.198
58.2%

1.110.147
158.732
310.496
1.268.879
61.6%

Variação
(%)
2009/2010
+ 3.8%
- 13.2%
+ 3.3%
+1.3%
+5.5%

Fonte: DEP, ARS Algarve, IP

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 verificou-se um total de 158.732 consultas, menos 13.2% do que as
realizados em 2009, o que significa uma melhoria e uma reorientação para as consultas
programadas.
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Gráfico 7: Taxa de Variação 2009/2010
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Fonte: DEP, ARS Algarve, IP

Pelo gráfico que antecede, verifica-se uma diminuição das consultas em todos os programas de
saúde no ACES Sotavento comparando com o ano 2009, registando um decréscimo de 5,8% no
total das consultas. Este decréscimo de consultas pode ser justificado através da diminuição do
número de utilizadores. Em 2009 no ACES Sotavento o número de utilizadores foi de 37.303,
passando em 2010 para 35.770 utilizadores.
Tabela 15: Consultas

Ambulatório nos ACES da Região do Algarve

TOTAL DE CONSULTAS POR PROGRAMA - 2010
Agrupamentos
de Centros de
Saúde (ACES)

Planeamento
Familiar

BARLAVENTO
CENTRAL
SOTAVENTO
TOTAL

9.072
18.599
3.700
31.371

Saúde
Materna *

11.567
17.297
3.766
32.630

Saúde Infantil

26.558
48.348
12.555
87.461

Saúde
Juvenil

6.221
12.321
2.622
21.164

Saúde
Adulto **

322.238
470.287
144.996
937.521

TOTAL
2010

TOTAL
2009

375.656
566.852
167.639
1.110.147

357.373
533.919
178.014
1.069.306

Var% 20092010

5,1%
6,2%
-5,8%
3,8%

** - Inclui Puerpério.
** - Inclui Domicilios.

Fonte: DEP, ARS Algarve, IP

Podemos concluir que estes resultados verificados no ano de 2010 - com o aumento do número
consultas prestadas nos Centros de Saúde, em particular das consultas programadas e das 1.ªas
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consultas, associado à diminuição do número total dos atendimentos verificados na Rede de
Urgência do Algarve - evidenciam a consolidação dos resultados obtidos em 2008 e 2009,
confirmando os benefícios da reforma dos serviços de saúde em curso (através da criação de
Unidades de Saúde Familiar e da requalificação da rede de urgência), demonstrando o
empenhamento de todos os profissionais de saúde em prol da melhoria contínua dos serviços.

6.3

Cuidados de Saúde Hospitalares

A consulta externa nos hospitais do Algarve registou em 2010 um aumento de 2,05% (+ 6.557
consultas) comparando com o ano 2009. Contudo, registou-se uma discreta diminuição 0,17% (176) de 1ªs consultas das várias especialidades médicas nos hospitais da região.
Em 2010 realizaram-se no Bloco Operatório nos hospitais do Algarve 22.506 cirurgias,
traduzindo um aumento de 5,87% relativamente a 2009 (tabela 16). A cirurgia programada
diminui cerca de 1,64% em relação a 2009 (realizaram-se - 112 cirurgias).
A cirurgia de ambulatório registou uma diminuição de 8,64% em comparação com 2009.
No que diz respeito aos indicadores de internamento, verificou-se um aumento do n.º de dias de
internamento, o que se traduziu numa demora média mais elevada e consequente aumento do
custo por doente saído.
Tabela 16: Actividade

Hospitalar

CONSULTA
EXTERNA

2009

BLOCO
OPERATÓRIO

Var. (% )

Primeiras

102.964

102.788

-0,17%

Seguintes

216.849

223.582

3,10%

319.813

326.370

2,05%

Programadas

6.811

6.699

-1,64%

Urgentes

5.143

5.306

3,17%

Cirurgia de Ambulatório

9.305

8.501

-8,64%

TOTAL

INTERNAMENTO

2010

21.259

22.506

5,87%

SIGIC

4.075

3.437

-15,66%

PARTOS

4.654

4.721

1,44%

TOTAL

Doentes Saídos

32.320

31.473

-2,62%

Demora Média

8,08

8,36

3,47%

Taxa Ocupação

89,26

91,85

2,90%

Doente P/ Cama

40,34

44,67

10,73%

Fonte: Hospitais da Região do Algarve
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6.4

Unidade de Terapia Familiar

A Equipa da Unidade de Terapia Familiar realiza as consultas semanalmente às 2ª, 4ª e 6ª feiras,
de acordo com as marcações previamente realizadas, e o número de famílias a atender, sendo
que habitualmente as consultas são agendadas entre as 17:00 e as 20:00. O tempo estimado por
consulta é de aproximadamente 60 minutos.
Para além do tempo dispendido com a realização da consulta, a Equipa tem a seu cargo a gestão
de todos os procedimentos inerentes ao agendamento, articulação com os referenciadores,
visionamento das sessões gravadas, acompanhamento dos alunos em formação, articulação com
entidades e preparação das consultas a realizar.
Antes do início de cada consulta é entregue à família o ―Contrato terapêutico‖ que define entre
outros aspectos o consentimento da família para a gravação das consultas.
Gráfico 8: Elemento/Entidade
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Fonte: Unidade de Terapia Familiar

Durante o ano de 2010 a UTF funcionou com os seus dois Terapeutas Coordenadores e dois
Terapeutas (em regime de acumulação de funções).
Toda a actividade desenvolvida pela Unidade é supervisionada pela Sociedade Portuguesa de
Terapia Familiar, ao abrigo do Acordo de Cooperação estabelecido entre a ARS e aquela
Sociedade.
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Gráfico 9: Agrupamento

Problema Expresso

Fonte: Unidade de Terapia Familiar

Em 2010 os resultados na Unidade de Terapia Familiar foram os seguintes:












6.5

Alta: 20 (famílias)
Activa: 31 (famílias)
Desistência: 28 (famílias)
Interrupção: 19 (famílias)
94 famílias referenciadas (4 não chegaram a ter agendamento em 2010),
94 acompanhadas (4 transitaram de 2009),
379 Sessões agendadas,
262 Sessões realizadas,
116 faltas em sessões,
Em média cada família usufruiu de 2,8 consultas.
Estiveram 259 pessoas envolvidas no processo terapêutico.

Programa de Cuidados Continuados Integrados

A implementação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados na Região do Algarve
(RNCCI) iniciou em 2005 com a constituição de duas Equipas de Cuidados Continuados
Integrados domiciliários do Centro de Saúde de Loulé, no âmbito de experiências-piloto, às
quais acresceu mais duas em 2006. Foram criadas mais duas Equipas de Cuidados Continuados
Integrados domiciliários em 2006 no Centro de Saúde de Silves.
A Rede de Cuidados Continuados Integrados possui actualmente 28 equipas de cuidados
domiciliários que integram técnicos multidisciplinares (Médicos, Enfermeiros, Assistentes
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Sociais, Terapeutas, Psicólogos e Assistentes Operacionais) que prestam assistência a mais de
1.500 pessoas em situação de dependência, em distintas fases de doença, cuja faixa etária é,
maioritariamente, dos 71 aos 85 anos.
Quanto a Unidades de internamento existiam em 2010 no Algarve cerca de 317 camas, quando
em 2005 havia 15, entre unidades de convalescença, cuidados paliativos, internamentos de
média duração e reabilitação e, ainda, de longa duração e manutenção na sua maioria na
dependência da Administração Regional de Saúde do Algarve, mas igualmente através de
parcerias em instituições de solidariedade social e privadas com as quais foram estabelecidas
parcerias.
Gráfico 10: Evolução

de lugares de internamento da RNCCI- Algarve

Lugares de internamento em Cuidados
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Fonte: RNCCI - Algarve

Gráfico 11: Utentes

Admitidos na RNCCI - Algarve

Utentes admitidos na RNCCI - Algarve
(2008 a 2010)
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Fonte: RNCCI - Algarve
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Envolve a participação e colaboração de parceiros sociais,
Figura 2: Estrutura
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1
1
3
1
5
1
3
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3
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1
1

Equipas de Cuidados
Continuados Integrados
(Domiciliários)
Alcoutim
VR Stº Antª/Castro Marim
Tavira
Olhão
Faro
S.Brás de Alportel
Loulé
Albufeira
Silves
Lagoa
Portimão
Monchique
Lagos
Vila do Bispo
Aljezur

A prestação de
cuidados é
assegurada por

Unidades de Internamento
Tipologia

Convalescença

Cuidados Paliativos
1 Equipa
Comunitária de
Suporte em
Cuidados Paliativos
Alcoutim/Castro
Marim/VRSAntónio/
Tavira

Paliativos

Media Duração
E Reabilitação

Longa Duração
e Manutenção

Unidades
UC Al-Vita Portimão
UC Lagos

Prestador
PRO-Fn
H.S.Gonçalo HPP

Nº Camas
30
11

UC Loulé

Hospital de Faro

20

UC Portimão

SCM Portimão

19

UCP Portimão

CHB Algarvio

10

UMDR Al-Vita

PRO-Fn

30

UMDR Olhão

ACASO

28

UMDR Portimão
UMDR Tavira

SCM Portimão
Cruz Vermelha

26
20

ULDM Albufeira

F.Antº Silva Leal

20

ULDM Algoz

Qta S. Sebastião

45

ULDM Estombar
ULDM Faro
ULDM Stª Cat. Fonte Bispo

SCM Estombar
SCM Faro
SCM Tavira

32
30
33

ULDM Silves

SCM Silves

20

ULDM V.R.Stº António

SCM VRS. António

18

Respostas diversificadas e adequadas a idosos
com dependência funcional, pessoas com doença
crónica múltipla, com doença incurável em estado
avançado e/ou em fase final de vida

6.6

Laboratório Regional de Saúde Pública, Laura Ayres

O Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Dra Laura
Ayres está preparado para
www.arsalgarve.min-saude.pt
responder aos desafios actuais da saúde pública, competindo-lhe o apoio analítico às actividades
desenvolvidas pelos Serviços de Saúde Pública, tanto de âmbito regional como local, no âmbito
da vigilância sanitária, da investigação, e ainda no da cooperação com outras entidades ou
sectores. Dotado de quatro serviços:
Análises Clínicas: Este serviço é responsável pelo processamento de todas as análises
referentes à detecção da tuberculose, TB - MR e TB - XMR, assumindo-se como serviço de
referência regional e nacional. São efectuadas análises clínicas destinadas a apoiar as
actividades de Saúde Ocupacional da ARS Algarve, prevendo-se a sua extensão em anos
seguintes a algumas unidades dos Agrupamentos dos Centros de Saúde do Algarve. O pedido e
os resultados são disponibilizados através de um sistema de registo electrónico, permitindo uma
resposta em 24 horas.
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Físico-química: Tanto ao nível das águas, como dos alimentos, como do ar, é determinante
garantir que não existe a presença de elementos químicos nocivos para a população. A tarefa de
os determinar e identificar cabe ao serviço de Físico-química, analisando para o efeito, as
diversas amostras que chegam ao Laboratório.
Microbiologia: A qualidade das águas e dos alimentos da região são monitorizados de forma
regular a fim de garantir a sua completa segurança. Para além da água para consumo humano, a
água assume um papel relevante numa região turística como o Algarve, sendo também aqui
verificada a qualidade da água para fins recreativos e a água balnear sempre que necessário.
Imunohemoterapia: O sangue recolhido no Hospital de Faro é analisado, processado e
armazenado e posteriormente devolvido aquele Hospital para ser administrado aos doentes. O
serviço realiza diariamente cerca de 500 análises, cumprindo as mais exigentes normas
europeias nesta matéria, efectuando a grupagem e serotipagem do sangue dos dadores, bem
como a detecção dos vírus das Hepatites B e C e Vírus da Imunodeficiência Humana.
A decisão de dotá-lo da área da Biologia Molecular mostrou-se adequada aos novos desafios
colocados à moderna saúde pública permitindo que o Laboratório viesse a poder desenvolver a
técnica que possibilitou a identificação do vírus pandémico (H1N1) 2009.



Síntese de resultados de Microbiologia Águas

Apresentou um total de amostras processadas de 3336 divididas pelos diferentes tipos de Água
como apresentado no quadro seguinte:
Tabela 17: Amostras

analisadas de Microbiologia Águas

2009

2010

Variação

Água de Consumo
Humano
Água Mineral Natural
Piscinas

1.053

1.174

+11,50%

395
937

358
1.067

-9,37%
+13,87%

Balneares
Água de Hemodiálise
Legionella
TOTAL

96
7
526
3.014

120
12
605
3.336

+25%
+71,43%
+15,02%
+10,68%

Fonte: LRSP

Em 2010 foram efectuados teste físico-química de águas a 1070 amostras.
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Tabela 18: Amostras

analisadas de Físico-Química de Águas

2009

2010

Variação

Água de Consumo
Humano
Água de Hemodiálise

570

669

+17,37%

3

13

+333,33%

Piscinas

361

388

+7,48%

TOTAL

934

1.070

+14,56%

Fonte: LRSP



Síntese de resultados de Serviço de Sangue

O número de análises efectuadas em 2010 ascendeu a 190.359 distribuídas pelos diferentes
componentes como apresentado no quadro seguinte:
Tabela 19: Amostras

analisadas Serviço de Sangue

Produto

Nº de componentes
produzidos e validados
2009

Nº de componentes
produzidos e validados
2010

Pool Plaquetas

640

1.071

Conc. Eritrócitos
Desleucócitados
Conc. De Plaquetas
Desleucócitado
Concentrado de Plaquetas

8.457

14.235

360

544

1.361

1.249

Plasma Fresco Congelado

214

0

Plasma Solidário Congelado

1.541

0

Nº Total de dádivas

9.069

14.643

+56,96%

Fonte: LRSP
Tabela 20: Amostras

analisadas de Análises Clínicas

2009

2010

Variação

Análises Clínicas

99

1.116

+1027,27%

Hemoglobinopatias

1.441

1.494

+3,68%

2.108

2.233

+5,93%

152

119

-21,71%

Gripe

10.836

698

-93,56%

TOTAL

14.636

5.660

-61,33%

Análise B.K

Tuberculose

Antibiogramas

Fonte: LRSP
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6.7

Programas de Saúde

6.7.1 Doenças Cardiovasculares
Os resultados obtidos pelas Vias Verdes AVC e Coronárias na Região do Algarve em 2010 são
bastante positivos, colocando os cuidados prestados aos doentes agudos de AVC e de Enfarte
Agudo de Miocárdio entre os melhores obtidos no continente português, de acordo com dos
Indicadores Nacionais da actividade das Vias Verdes Coronária e do Acidente Vascular
Cerebral divulgados pela Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares.
Via Verde do AVC
No Algarve foram admitidos nas Unidades de AVC em 2010, 882 doentes de um total nacional
de 7.960 doentes, fazendo com a região do Algarve tenha sido aquela em que mais doentes de
AVC tenham passado por esta Unidade de AVC.
Gráfico 12: Doentes

Admitidos nas Unidades de AVC por Região

Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares

Como dados positivos do ano de 2010, salientamos ainda o número de doentes internados nas
Unidades de AVC por Via Verde em que o Algarve registou o valor de 182,02 por milhão de
habitantes.
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Gráfico 13: Doentes

Admitidos nas Unidades de AVC por Via Verde por Região

Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares

Via Verde Coronária
No ano de 2010 a Região do Algarve voltou a destacar-se como uma das regiões do Continente
onde foram obtidos melhores resultados, salientando-se o número de doentes admitidos por Via
Verde, 20,2% do total de doentes admitidos na Unidade Coronária com Enfarte Agudo do
Miocárdio, 463,11/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, 423,94/milhão de habitantes.
Gráfico 14: Doentes

Admitidos nas Unidades Coronárias

Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares
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Gráfico 15: Doentes

com EAM admitidos por Via Verde

Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares

Gráfico 16: Doentes

com EAM admitidos por Via Verde por milhão/habitantes

Fonte: Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares
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Os resultados obtidos pelas Vias Verdes do Algarve são muito 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.

6.7.2 Doenças Oncológicas



Rastreio do Cancro da Mama

Objectivos:
Geral: A diminuição da Morbilidade e da Mortalidade específica por cancro da mama na
população feminina dos 50 aos 69 anos na região do Algarve
Específicos:


A detecção precoce



O aumento da taxa de sobrevivência



Aumento da taxa de adesão



Diminuição de abordagens terapêuticas mais agressivas



Melhorar a efectividade terapêutica



Implementar um sistema de controlo de qualidade

Modificações ocorridas durante Programa do Rastreio do Cancro da Mama 2010


Aumento dos Recursos Humanos



Centralização da Gestão do Rastreio – NRO



Atendimento em linha dedicada e marcação de exames através do NRO



Informação e.t. disponibilizada ás utentes e aos profissionais de saúde



Modernização Equipamento



Campanhas de divulgação e sensibilização



Criação e modernização contínuas das bases de dados do Programa



Remodelação contínua do Programa de acordo com as necessidades (horário,
transporte, articulação entre as parcerias)



Em 2010 foi assinado um Acordo com a Laço no âmbito do Programa de Rastreio
Cancro da Mama de forma a potenciar o alcance dos objectivos do Programa Nacional
de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas e do Programa Rastreio do Cancro
da Mama, especialmente no que diz respeito à detecção precoce e promoção dos

Departamento de Estudos e Planeamento

ARS Algarve, IP

65

Relatório de Actividades

2010

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
melhores hábitos de saúde que conduzam à diminuição da morbilidade e da
mortalidade na área geográfica adstrita à ARSA,IP.

Gráfico 17: Taxa

de Adesão do Rastreio do Cancro da Mama em 2010

Adesão por concelhos nas 3 voltas do rastreio
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Fonte: Núcleo de Rastreios da ARSA, IP

Aumento significativo das taxas de adesão.
Diagnóstico e intervenção precoces.
Maior Acuidade Diagnóstica
Articulação e circulação informação optimizada.



Rastreio do Cancro do Colo do útero

Aquisição do software no primeiro trimestre de 2010, Inicio da fase piloto em Julho de 2010
com três USF (ACES Central – Ria Formosa e Al-GArb) ACES Sotavento (USF Balsa).
Estas unidades iniciaram o rastreio sendo os resultados até 31 de Dezembro os seguintes:
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Tabela 21: Rastreio

ACES
Central

Sotavento

do Cancro do Colo do útero

Unidades

Pop.
Alvo

Excluidas

Pop
Elegível

Utentes
Selecio
nadas

%
Rastreadas/
ano 1

Cons
Marcad
as

Citologias

Refer
HDF

USF AlGarb
USF Ria
Formosa
USF Balsa

3.081

15

3066

262

25

229

226

6

3.220

22

3198

236

22

171

127

2

3.400

0

3400

0

0

0

0

As unidades previstas para o Piloto foram as USF Al-Garb, Ria Formosa, Âncora, Balsa e
Monchique. Na fase inicial as USF âncora e Monchique não puderam iniciar devido a
problemas de captação na Âncora e no sistema informático utilizada pela Monchique. Assim
ficou programada para Janeiro de 2011 a integração na fase piloto das USF Âncora e Albufeira
e nas UCSP Portimão e S Brás de Alportel.
Nesta fase piloto foi efectuada a formação dos profissionais e a integração parcial dos sistemas
do laboratório de Anatomia Patológica do CHBA, EPE e da Consulta de Patologia do Colo do
HF, EPE.
Das 8 utentes referenciadas á consulta de Patologia do Colo do HF, duas já se encontravam em
seguimento nesse serviço, encontrando-se as restantes em estudo.



Rastreio de Cancro do Colon e Recto

Durante o ano de 2010, foi efectuada a avaliação da metodologia a aplicar no reiinício do
rastreio, tendo em conta que este iniciou em 2003 nos concelhos da área de intervenção do HF,
EPE, através da utilização da sigmoidoscopia, tendo-se realizado duas reuniões preparatórias
com o director do Serviço de Gastroenterologia do HF e uma com o do CHBA, no sentido de
avaliara a capacidade dos dois hospitais no seguimento dos utentes referenciados e ou na sua
colaboração no rastreio.
Ficou decidido a utilização do método de Pesquisa de sangue oculto nos concelhos da área de
influência do CHBA e manter o método de sigmoidoscopia nos concelhos da área de influência
do HF , de acordo com o estado da arte e a opinião técnica do núcleo regional.
Atendendo á aquisição pelo Alto Comissariado da Saúde, do software para este rastreio, para
utilização a nível nacional, pelas ARS’s, foi contactada a empresa no sentido de apresentar
proposta dos custos, para a ARSA.

Departamento de Estudos e Planeamento

ARS Algarve, IP

67

Relatório de Actividades

2010

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
6.7.3 Infecção VIH/SIDA

O distrito de Faro apresenta características sócio - económicas e culturais próprias que tornam a
região particularmente vulnerável à propagação da infecção VIH/SIDA, que decorrem do facto:
de ser uma região turística; da existência duma grande mobilidade à custa duma população
migrante (nacional e estrangeira) que procura emprego na indústria hoteleira e construção civil;
do fluxo migratório de trabalhadores do sexo que procuram na região encontrar o seu mercado
de trabalho.
Todo este contexto cria um ambiente que favorece a ocorrência de comportamentos sexuais e
práticas entre utilizadores de drogas injectáveis, facilitadores da propagação desta infecção.
O número de novos casos de infecção continua a mostrar uma tendência para aumentar e um
grande número de novos casos ainda é diagnosticado na fase tardia de evolução da infecção, ou
seja na fase de SIDA.
Numa região em que a epidemia é do tipo concentrado, é importante intervir junto das
populações mais vulneráveis, dando-se particular atenção aos indivíduos que estabelecem as
pontes entre estas populações e a população em geral.
Neste contexto, em 2010, continuaram a implementar-se estratégias e a desenvolver actividades
em parceria com outras instituições e organizações não governamentais, no sentido de promover
a prevenção, aconselhamento e detecção precoce da infecção VIH junto da população em geral
e em particular junto das populações mais vulneráveis.

Objectivos:
Conhecer a situação epidemiológica da infecção
Promover a detecção precoce da infecção e referenciação hospitalar atempada
Prevenir a transmissão da infecção em particular junto de populações mais vulneráveis
Promover a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde hospitalares.
Assegurar a distribuição ampla de preservativos e de material informativo.

Actividades:
Conhecer a situação epidemiológica da infecção
Foi realizado o acompanhamento da evolução da situação epidemiológica da infecção na
região, com base nos dados recebidos do Centro de Vigilância Epidemiológica de Doenças
Transmissíveis
Promover a detecção precoce da infecção e referenciação hospitalar atempada
O Centro de Aconselhamento e Detecção Precoce da infecção VIH/SIDA (CAD)
 Foram realizados 929 testes e detectados 9 casos reactivos. Destes 9 utentes, 1 não
levantou o resultado. Foram encaminhados 8 utentes para os hospitais mas 2 não
compareceram à consulta. Foi confirmado o estado de positividade de 6 utentes. Os 929 utentes
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realizaram aconselhamento pré e pós-teste, e tiveram a oportunidade de obterem informação,
questionarem-se sobre os seus comportamentos, identificarem riscos e repensarem uma
mudança de comportamento.
 Para divulgação do CAD foi produzida uma brochura que foi distribuída através de
diferentes instituições e em diferentes locais, nomeadamente: Centros de Saúde, Câmaras
Municipais, farmácias, universidade, hipermercados, estabelecimentos de restauração, unidades
móveis.
 Foi realizado um curso de formação em aconselhamento e detecção precoce. Teve a
participação de 23 técnicos que realizam actividades no CAD e comunidade.
 O CAD tem sido o suporte para a realização das actividades junto da comunidade e de
populações mais vulneráveis, através do CAD Móvel, assegurando a formação contínua e a
assessoria técnica aos profissionais das diferentes equipas técnicas, fornecendo os testes
rápidos, material técnico, informativo e os suportes administrativos necessários.
Centros de Saúde
 Realizou-se uma intervenção regular nos Centros de Saúde de Aljezur, Lagos,
Portimão, Monchique, Lagoa, Silves, Albufeira, Quarteira, Castro Marim e Vila Real de St.
António. Foram realizados 505 testes, dos quais 1 teste foi reactivo.
 No âmbito das comemorações do Dia Mundial de Luta Contra a SIDA, foi realizado a
2 de Dezembro ―O Dia de rastreio da infecção VIH/sida‖, nos 16 Centros de Saúde da região.
Foram realizados 155 testes. Não houve resultados reactivos.
Actividades junto da comunidade e populações vulneráveis
 Foram realizadas actividades de aconselhamento, detecção, distribuição de material
informativo e preservativos, na comunidade e junto das populações mais vulneráveis, de forma
regular e previamente calendarizada, em parceria com outras instituições e ONG,
nomeadamente:
Nos Estabelecimentos Prisionais, em colaboração com o G.A.T.O.
Junto dos trabalhadores do sexo, em parceria com a Associação Existências (em
apartamentos), a APF (em contexto de rua).
Junto de imigrantes em parceria com a APF
Na Universidade: uma vez por semana, em cada um dos seus 4 Polos, utilizando-se
para o efeito uma unidade móvel.
No Centro Comercial Continente de Portimão, em parceria com o IDT
Estas actividades foram reforçadas, junto da comunidade em geral, durante:
 A época de Verão
 As comemorações do Dia Mundial de Luta Contra a SIDA.
 Por ocasião de outros eventos
Junto da comunidade e populações vulneráveis, foram realizados 2943 testes. 17 destes testes
foram reactivos, o que representa um aumento de cerca de 40% em relação a 2009. Os utentes
com teste reactivo foram encaminhados para as consultas hospitalares. 
Prevenir
a
transmissão da infecção em particular junto da população em geral e de populações mais
vulneráveis
 Foi acompanhada a aplicação dos projectos da APF, GATO e MAPS, financiados pelo
Programa ADIS/SIDA, programa de financiamento da Coordenação Nacional para a Infecção
VIH/Sida para realização de projectos por ONG e IPSS.
 A intervenção realizada junto da comunidade e populações vulneráveis incluiu o
Departamento de Estudos e Planeamento

ARS Algarve, IP

69

Relatório de Actividades

2010

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
desenvolvimento de actividades de aconselhamento e detecção precoce assim como de
prevenção.
No âmbito do Plano de Verão (Junho a Setembro):
 Campanha de prevenção
 Criada a imagem da campanha, que foi divulgada:
 Nas carruagens de comboios da linha do Algarve - através de 22 painéis.
 Em autocarros - através de óculos traseiros de 20 autocarros que cobrem a região.
 Através de mupies - Foram utilizados 27 mupies, em 7 localidades de 6 concelhos.
 Através da projecção de diapositivos nas 13 salas de cinema do Centro Comercial de
Faro – Forum Algarve e de 5 DVD no espaço comum do Centro Comercial Algarcine
de Olhão.
 Foram produzidos 500 cartazes - distribuídos por diferentes locais.
 Em 100 t-shirts, que foram utilizadas pelos técnicos que participaram na realização das
actividades de prevenção e rastreio da infecção VIH.
Intervenção em Parques de Campismo e Pousadas da Juventude
 Foram alvo da intervenção, distribuição de preservativos e material informativo: as 5
Pousadas da Juventude existentes na região e 12 dos 21 Parques de Campismo.
 Realização de actividades de prevenção, aconselhamento e detecção precoce da
infecção VIH
 Foram realizadas intervenções com as unidades móveis, em parceria com a APF e IDT,
em diferentes locais da região, nomeadamente: Lagos, Praia da Rocha, Lota do Alvor,
Albufeira, Parque de Campismo de Albufeira, Quarteira, Olhão, Fuzeta.
 Efectuaram-se 593 testes, dos quais 1 foi reactivo. Este utente já estava a ser
acompanhado em consulta hospitalar.
Concentração de Motars
 Em parceria com o IDT e APF, foi realizada uma intervenção com a unidade móvel,
para se efectuar o rastreio da infecção, distribuição de material informativo e
preservativos. Foram realizados 96 testes.
Materiais distribuídos
 128.562 preservativos, 74.158 brochuras e folhetos e 231 cartazes.
No âmbito das comemorações do Dia Mundial de Luta Contra a SIDA, foram realizadas as
seguintes actividades:
 Produção e distribuição de material informativo
 Foi criada a imagem da Campanha e produzidos materiais informativos (500 cartazes e
100 000 brochuras calendários).
 No âmbito da campanha, foram distribuídos 767 cartazes, 103 704 brochuras e 31 826
brindes, em: salas de cinema, hipermercados, Centros de Saúde, Escolas, Universidade,
Estações da CP, Instituto Português da Juventude, estabelecimentos de restauração da
McDonald`s, estações de serviço da Galp situadas na via do infante, através das
Unidades Móveis.
Realização de actividades de prevenção e aconselhamento/detecção precoce da infecção
VIH/SIDA com as unidades móveis, junto da comunidade.
 Foram realizados 55 testes para detecção da infecção.
 Distribuição de preservativos
 No âmbito da campanha foram distribuídos 45 372 preservativos e 4286 embalagens
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de gel.
Universidade do Algarve
 Foram distribuídos de forma regular preservativos e material informativo nas
residências e nos 4 Polos da Universidade através dos seus bares e refeitórios.
 Por ocasião das matrículas foram distribuídos a todos os alunos, material informativo e
o calendário de rastreios na universidade.
Em meio escolar
 Sempre que solicitado, foram apoiadas as equipas de saúde escolar e escolas,
disponibilizando-se material informativo e didáctico – pedagógico, e discutindo-se em
conjunto metodologias de intervenção.
Intervenção nos Estabelecimentos Prisionais
Em parceria com o GATO (Grupo de Ajuda a Toxicodependentes), foram realizadas
actividades, nos 3 estabelecimentos prisionais (EP) existentes, tendo sido abrangidos um total
de 289 reclusos: em Faro, 93; Silves, 113 e Olhão, 83.
Aconselhamento e detecção precoce da infecção VIH
 Estas actividades foram realizadas por técnicos do GATO. Foram efectuados 151
testes. Não houve testes reactivos.
Distribuição de preservativos e material informativo
 Deu-se continuidade ao programa de distribuição deste material.
Intervenção junto das trabalhadoras do sexo e dos imigrantes
Realizada ao abrigo de projectos financiados pelo programa ADIS/SIDA:
- pela APF, utilizando-se para o efeito uma unidade móvel.
- pelo MAPS, através dum Centro destinado a profissionais do sexo, onde funciona uma
consulta de IST e é realizado o aconselhamento e detecção precoce da infecção VIH/Sida.
Assegurar a distribuição ampla de preservativos e de material informativo
O Centro de Documentação, tem funcionado como um Centro de recursos, que disponibiliza de
forma acessível, informação actualizada, bibliografia e material didáctico pedagógico.
Durante o ano de 2010, foi distribuído o seguinte material:
Preservativos
Capeados
Pres. Kit Sexy
Gel lubrificante
Pres. Femininos
Folhetos e
Brochuras
Cartazes
Brindes

633 669
16 722
47 311
9 840
301 241
1 439
118 403



Foi melhorado o sistema de registo e de controlo de stocks, do material informativo e
de prevenção fornecido regularmente pela Coordenação Nacional para a infecção
VIH/sida.
 Foi produzido um manual para divulgação do material didáctico-pedagógico existente
no Centro de Documentação, para empréstimo, que foi enviado para as equipas de
saúde escolar e tem sido oferecidos a diversas instituições e escolas.
Pelo trabalho desenvolvido em parceria com outras instituições da comunidade, o CAD ficou
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classificado em 3º lugar na Categoria Parcerias em Saúde.

6.7.4 Diabetes
O documento completo do Rastreio da Retinopatia Diabética insere-se em anexo ao presente
Relatório.
Apresenta-se um resumo abreviado da informação nele contida:


Programa de Rastreio e Tratamento da Retinopatia Diabética

No final do ano de 2010 encontravam-se registados nos ACES/Centros de Saúde do Algarve
21.044 utentes com guia do diabético atribuído, com a seguinte distribuição por local de
inscrição:
Tabela 22: Região

de Saúde do Algarve. Utentes Diabéticos, por ACES/CS
(31/12/2010)

Fonte: Departamento de Contratualização, ARS Algarve,IP

Este número de diabéticos identificados representa uma prevalência de 4,2 utentes diabéticos
por 100 inscritos no SINUS, considerando os 503.762 utentes inscritos no SINUS a 31/12/2010,
e de 4,8 utentes diabéticos por 100 residentes, tendo em conta os 434.023 residentes estimados
pelo INE em 31/12/2009 para o Distrito de Faro. Numa análise por ACES, continua a verificarse que é no ACES do Sotavento que a prevalência da diabetes é maior, enquanto o ACES
Central regista níveis de prevalência da diabetes menores do que a média da Região de Saúde do
Algarve – esta situação está de acordo com o esperado, tendo em conta que a prevalência da
diabetes é maior em populações mais envelhecidas, embora para os resultados obtidos pelo
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ACES do Sotavento possa estar a contribuir também o trabalho meritório e a particular atenção
que este ACES tem desenvolvido na área da diabetes, que o levou a integrar o projecto nacional
DIABGEST – Gestão integrada de prevenção e controlo da Diabetes Mellitus Tipo 2,
coordenado pela Direcção-Geral da Saúde, a Administração Central do Sistema de Saúde, IP e a
Coordenação Nacional da Prevenção e Controlo da Diabetes.
Deste modo, no ano de 2010 foram efectivamente rastreados um total de 9.395 utentes
diabéticos na Região de Saúde do Algarve – uma redução de 13% face ao ano de 2009,
explicada pelo facto do Centro de Rastreio do Hospital de Faro ter funcionado apenas 4 meses.
O número de utentes diabéticos rastreados em 2010 representa 45% do total de diabéticos
identificados na Região de Saúde do Algarve – este valor foi de 39% em 2008 e de 54% em
2009.

Tabela 23: Execução

do Rastreio da Retinopatia Diabética, por ACES (2010)

Fonte: Departamento de Contratualização, ARS Algarve,IP

No âmbito do Programa de Rastreio da Retinopatia Diabética foram convocados 12.661 utentes
diabéticos, isto é, 60% do total de utentes diabéticos identificados na Região de Saúde do
Algarve (este valor foi de 56% em 2008 e de 74% em 2010), dos quais cerca de 45% (9.395)
foram efectivamente rastreados no ano de 2010 (39% em 2008 e 54% em 2009). A taxa de
comparência ao Rastreio foi de 74%, sendo de destacar o excelente resultado obtido pelos
utentes diabéticos rastreados no Centro de Rastreio do Centro Hospitalar do Barlavento
Algarvio, EPE (80%) e provenientes do ACES do Barlavento (81%).
6.7.5 Programa de Combate à Obesidade

Actividades com a comunidade escolar
• Avaliação de 15.205 ementas escolares no âmbito do Programa de Promoção da Qualidade
Nutricional das Refeições em Estabelecimentos da Rede Pública de Educação da região.
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• Realização de 64 reuniões com pais e encarregados de educação em todos os Agrupamentos
Escolares da Região do Algarve, num total de 826 participantes, com a colaboração DREA e
FRAPAL.
• Realização de 638 reuniões com alunos de todos os Agrupamentos Escolares da Região do
Algarve, num total de 13.978 participantes.
• Desenvolvimento do Projecto Escola Activa com 23.250 alunos inscritos provenientes de 49
Agrupamentos Escolares da Região.
Actividades de divulgação do programa em eventos nacionais e internacionais
• Elaboração de 5 candidaturas para participação em eventos (um internacional).
• Apresentação do programa de combate à obesidade em 12 eventos (cinco internacionais).

Actividades de formação
• Participação e colaboração em 8 Cursos de Formação, de 25 horas, para 410 docentes, num
total de 40 horas de formação, sobre ―Nutrição, Alimentação Saudável e Obesidade infantil‖.
• Organização e realização de 15 acções de formação em serviço com os elementos das equipas
de saúde familiar (UCSP e USF) dos ACES, num total de 228 participantes (83 do ACES
Barlavento, 120 do ACES Central e 25 do ACES do Sotavento), dos quais 103 enfermeiros,
101 médicos e 24 de outros profissionais (nutricionistas, dietistas, psicólogos e fisioterapeutas).
• Realização de um Curso de ―Abordagem da Obesidade em Cuidados de Saúde Primários‖,
com 20 participantes, organizado pelo Gabinete de Formação da ARS Algarve, IP.

Actividades de elaboração de materiais técnicos
• Elaboração dos materiais de suporte a intervenções breves em exercício físico, destinados aos
profissionais de saúde e comunidade, com a colaboração da Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto – Centro de investigação da Actividade Física, Saúde e Lazer

Actividades de abordagem terapêutica da obesidade
• Abordagem terapêutica grupal de 143 crianças/ adolescentes num total de 37 sessões, e de
354 adultos num total de 78 sessões.
• Abordagem terapêutica individual de crianças/ adolescentes em 179 primeiras consultas e 399
subsequentes.
• Abordagem terapêutica individual de adultos em 502 primeiras consultas e 1.105
subsequentes.
6.7.6 Programa de Protecção Promoção e Apoio ao Aleitamento Materno
Num período de reestruturação dos cuidados primários de saúde foram recriados espaços e
períodos de aconselhamento em aleitamento materno, enquanto atendimento especializado e
individualizado, quer nos centros de saúde, quer em projectos de visitação à puérpera. Sempre
que solicitado foi dado parecer sobre os projectos. A mobilização e deslocação dos profissionais
com formação específica em Aconselhamento em Aleitamento Materno, revelou-se como factor
limitativo do desenvolvimento das actividades. O registo das actividades em aconselhamento
em aleitamento materno não estando especificado nos diversos sistemas operativos limita a real
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apreciação das actividades, sendo um acto voluntario que se dilui nas múltiplas tarefas
contabilizadas e contratualizadas.

Sempre que solicitado pelas Conselheiras em Aleitamento, bem como por outros profissionais
que trabalham com mães lactantes, foram discutidos casos clínicos proporcionada
consultadoria.
Foi dinamizada em toda a região a Semana Mundial de Aleitamento Materno que decorreu de 4
a 10 de Outubro de 2010, sob o tema ―Apenas dez passos - O Caminho Amigo dos bebés‖.
Realizaram-se acções de sensibilização de Promoção do Aleitamento Materno, quer na
comunidade quer nos centros de saúde com grupos de mães e bebés.
Abrangendo cerca de 60 profissionais das maternidades e cuidados primários com intervenção
em saúde infantil e saúde materna, realizaram-se 3 cursos de Aleitamento Materno, com base
no curriculum do ―Breastfeeding Promotion and Support in a Baby-friendly Hospital: a 20hour course for maternity staff ― publicado pela OMS-UNICEF.
Sistema Nacional de Intervenção Precoce SNIPI
Participação activa nas reuniões da sub-comissão regional do SNIPI, bem como nas reuniões
da Coordenação Nacional do SNIPI, para reorganização do apoio em Intervenção Precoce de
acordo com Dec Lei 281/2009.
Caracterização das várias equipas multidisciplinares a trabalhar nos ACES na área da
intervenção precoce e realização de reuniões para sensibilização e esclarecimento das novas
orientações e articulação com as equipas das IPSS com acordos específicos.
Dinamização de sessões de supervisão das equipas com o Dr. Pedro Caldeira, pedopsiquiatra
da Unidade da Primeira Infância, Hospital Dona Estefânia.

6.7.7 Programa Nacional de Vacinação
Está a ocorrer uma reestruturação dos serviços de saúde que se reflecte em diferentes formas de
oferta do serviço de vacinação à população, que é necessário apoiar e acompanhar. Neste
contexto, tem sido uma preocupação para o Departamento de Saúde Pública, continuar a
assegurar a acessibilidade à vacinação e a qualidade da sua prática.
É primordial que o Serviço de Saúde Pública continue a assegurar taxas de cobertura vacinal
elevadas de modo a se conseguir consolidar a redução da morbilidade e mortalidade devidas às
doenças alvo do PNV, consolidar a eliminação da poliomielite, eliminar o sarampo e a rubéola
do país, proteger todos os adultos contra o tétano.

Actividades:
Acompanhar a reestruturação dos serviços de vacinação


Foram realizadas reuniões com cada um dos 3 ACES, onde foi analisado: o
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funcionamento dos serviços de vacinação, a acessibilidade à vacinação, a situação da
cadeia do frio e a cobertura vacinal.
Foram nomeados os responsáveis pela vacinação por cada ACES e os responsáveis pela
vacinação de cada unidade funcional de saúde.

Garantir o fornecimento de vacinas aos locais de vacinação


Foi elaborado o mapa de previsão de vacinas para 2011.

Garantir a acessibilidade à vacinação
 Foi efectuado o acompanhamento de estratégias dos ACES, para: adequação dos
horários de vacinação às necessidades da população; facilitação do acesso dos utentes
esporádicos à vacinação e implementação de estratégias de vacinação de bolsas de
populações susceptíveis.
Assegurar a qualidade da prática da vacinação
 Foi efectuado o acompanhamento das estratégias aplicadas pelos ACES, para que em
todos os locais de vacinação, se garantam as condições das instalações, equipamento e
material.
 Foi efectuada a sensibilização dos profissionais para a notificação de reacções adversas
às vacinas.


Foram verificados mapas de registo de inoculações de vacinas, de modo a serem
corrigidos atempadamente os erros detectados.

Assegurar o funcionamento adequado da cadeia do frio


Foi acompanhado o processo em curso para instalação, dum sistema centralizado para
controlo das temperaturas dos frigoríficos, dos serviços de vacinação de toda a região.

Garantir a realização duma gestão regular dos ficheiros de vacinação


Foi acompanhado o processo de informatização dos ficheiros de vacinação.



Para facilitação da gestão do SINUS, foram produzidos e divulgados 2 documentos
sobre: o registo de stocks e esporádicos para vacinação.



Foi efectuado o acompanhamento dos ACES, no sentido de se conseguir:
- o registo das vacinas seja efectuado no SINUS Vacinação durante o acto vacinal.
- assegurar que em cada local de vacinação, seja efectuada a gestão do ficheiro (registos,
controlo dos utentes em falta, convocatórias).
- seja definido em todos os locais de vacinação o circuito e processo para inscrição dos
utentes para vacinação pelos administrativos e que estes procedam à sua inscrição
correcta.

Assegurar que todos os profissionais de saúde directamente implicados na vacinação,
tenham formação específica nesta área.
 Foi prestado apoio contínuo, ao longo do ano, a todos os profissionais que trabalham na
área da vacinação.
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Foi efectuado um curso de formação, de 21 horas, frequentado por 19 enfermeiros que
estão directamente implicados na vacinação. O 2º curso previsto realizar, foi adiado
pelo Centro de Formação para 2011.
Foi actualizada a informação do ―dossier de vacinas‖ existente em cada local de
vacinação, nomeadamente os RCM das vacinas, os quais foram enviados para todos os
serviços de vacinação.

Monitorizar o funcionamento do Serviço de Vacinação
 Foi recomendada a monitorização do funcionamento dos serviços de vacinação, pelos
responsáveis pela vacinação de cada um dos Agrupamentos de Centros de Saúde.
 Foi iniciado um programa de visitas de acompanhamento aos serviços de vacinação do
ACES Central, por profissionais do Departamento de Saúde Pública, da direcção
clínica deste ACES e responsáveis de vacinação da Unidade de Saúde Pública do
mesmo.
Implementar a Campanha de vacinação contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV)
 Para aumentar a adesão à Campanha foram enviadas por correio cartas acompanhadas
de brochuras, para os encarregados de educação das raparigas alvo desta vacinação (17
anos).
Conseguir que as taxas de cobertura vacinal, para todas as vacinas abrangidas pelo PNV,
sejam iguais ou superiores a 95%.
 De acordo com as orientações da DGS, foram efectuadas a 30 de Junho e 31 de
Dezembro: as avaliações das coortes de 6 meses, 12 meses, 24 meses, 7 anos e 14 anos
de acordo com o PNV cumprido e recomendado; a avaliação da cobertura com a vacina
HPV das adolescentes no âmbito do PNV (13 anos) e em Campanha (17 anos); a
avaliação da cobertura com a Td aos 65 anos. Foi ainda efectuada a 31 de Dezembro, a
avaliação das coortes de 2, 7 e 14 anos das USF contratualizadas.
Estas avaliações são realizadas a nível de ACES e por Unidades Funcionais de Saúde.
 Os resultados destas avaliações, acompanhados por recomendações para reforço das
estratégias de vacinação, foram divulgados pelos 3 ACES.
Manter a vigilância epidemiológica das doenças evitáveis pela vacinação abrangidas pelo
PNV
 Foi acompanhada a notificação de doenças de declaração obrigatória abrangidas por
vacinas incluídas no PNV e efectuada a sua correlação com as taxas de cobertura
vacinal atingidas.
Garantir o funcionamento da consulta do viajante
Foi acompanhado o funcionamento destas consultas e apresentada uma proposta de
reorganização da consulta do viajante realizada no ACES Central/Centro de Saúde de Faro.
Implementar a vacinação contra a gripe com a vacina monovalente e com a vacina
trivalente na época 2010/2011.
- Foi efectuada a divulgação e implementação das Orientações da DGS sobre a vacinação
contra a gripe.
- Realizada uma reunião com as direcções clínicas dos ACES.
Departamento de Estudos e Planeamento

ARS Algarve, IP

77

Relatório de Actividades

2010

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
- Produzidos e divulgados 2 cartazes: ―Mitos sobre a vacinação‖ e ―Recomendações sobre a
vacinação contra a gripe com a vacina monovalente e com a vacina trivalente‖.
Divulgar e implementar a aplicação de normas e orientações emitidas pela Direcção
Geral de Saúde e colaborar na implementação de programas de âmbito nacional.
 Programa informático e-vacinas
A ARS Algarve IP, através da colaboração duma enfermeira do ACES Central/Centro de
Saúde de Loulé, colabora na fase de experimentação dum novo programa informático para
gestão da vacinação, mantendo o Departamento de Saúde Pública a par do desenvolvimento do
mesmo.
 Referenciais de formação no domínio da vacinação
Participou-se no grupo de trabalho, que sob a orientação da ACSS I.P., está a definir estes
referenciais.
 Foi efetuada a divulgação de textos produzidos por ocasião da Semana Europeia da
Vacinação.
 Efectuada a divulgação e implementação:
- da circular normativa da DGS, sobre ―Vacinação contra infecções por
Streptococus pneumoniae de crianças/adolescentes de risco para doença invasiva
pneumocócica (DIP) e respectiva adenda;
- das recomendações para reforço da vacinação contra o sarampo, devido ao risco
aumentado de importação de casos;
- da Orientação da DGS divulgada por ocasião do Campeonato de Futebol da FIFAÁfrica do Sul 2010: ―Vacinação contra o sarampo para os viajantes‖;
Articular com outras Instituições
 Foi visitada a Maternidade do Hospital Particular do Algarve e efectuada uma reunião,
para se criarem as condições para a vacinação dos recém-nascidos. Em sequência, foi
preparado um protocolo a estabelecer com este Hospital.
 Foi efectuada a articulação com a empresa Fresenius para fornecimento de vacinas
contra a hepatite B, para administração aos utentes em hemodiálise.

6.7.8 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.
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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 bemestar 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.
Tabela 24: Percentagem

de ACES com Programa de Saúde Escolar

Percentagem de ACES com Programa de Saúde Escolar
Percentagem de CS com Programa de Saúde Escolar
CS com Programas Avaliados
% JI/ Escolas abrangidas por Saúde Escolar
Jardim de Infância
EB 1
EB 1,2,3.
EB 2,3
EB 2,3/Secundário
EB 3/Secundário
Ensino Secundário
Profissionais
Outra Tipologia

Coluna1
100,0%
93,8%
87,5%
90,2%
87,9%
80,0%
91,2%
100,0%
100,0%
100,0%
33,3%
66,7%

Fonte: DSP
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Tabela 25: Percentagem

de Alunos Abrangidos por Saúde Escolar

% de alunos abrangidos por Saúde Escolar
Na Edu. Pré-Escolar
No 1º Ciclo do EB.
No 2º Ciclo do EB.
No 3º Ciclo do EB.
No Ensino Secundário
Em Outro nível de ensino

80,7%
89,1%
60,5%
62,3%
91,7%
68,4%

Fonte: DSP

6.7.9 Programa de Contingência Regional para as Ondas de Calor
As Ondas de Calor (OC) constituem uma nova ameaça para a Saúde Publica. Vários estudos
revelam uma associação entre o aumento da mortalidade/morbilidade e a ocorrência de OC.
Portugal, tal como em toda a Europa, tem sido particularmente afectado por este tipo de eventos
donde se destacam as OC verificadas em 2003 com um preocupante impacto na mortalidade
tendo sido estimado para Portugal um excesso de 1953 óbitos. Anteriores estudos
epidemiológicos evidenciam uma associação directa ente temperaturas elevadas e mortalidade,
nomeadamente na OC de 1981 com um excesso de mortalidade associada em cerca de 1906
óbitos registados em todo o país. Mais recentemente, em 2009 foi estimado um excesso de 966
óbitos. De acordo com o 4º relatório do Painel Internacional para as Alterações Climáticas
(IPCC) e num contexto nacional, através do Projecto SIAM (Alterações Climáticas em Portugal:
Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação) perspectivam o agravamento e a maior frequência
destes eventos climáticos.
Atento a esta questão, desde 2004 o Ministério da Saúde através da coordenação da DGS
implementa o PCOC, tendo em 2006, por Despacho do Senhor Director-geral da Saúde, sido
actualizado, atribuindo a responsabilidade de avaliação de risco para a saúde da população às
ARS/Departamentos de Saúde Pública.

Objectivos:
Gerais: Obter ganhos em Saúde através da minimização do impacto negativo do Calor sobre a
Saúde da população do Algarve anualmente, pelo período entre 15 de Maio a 30 de Setembro.
Específicos: 1.Accionar o Sistema de Previsão e Alerta; 2.Avaliar diariamente o risco da saúde
da população do Algarve; 3. Reforçar e adequar os cuidados de saúde e, em função do Nível de
Alerta, accionar os mecanismos de resposta a desenvolver pelos serviços de Saúde; 4.Divulgar
informação com recomendações dirigidas à população em geral e entidades com
responsabilidade social, Instituições de acolhimento de idosos e crianças.
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Actividades:
1.Estabelecer mecanismos e circuitos de comunicação de dados e informação relevante para o
funcionamento do sistema;
2.Garantir a recepção de todos os elementos que integram os critérios para a avaliação do risco
e consequente definição do Nível de Alerta. Difundir o alerta para o dia seguinte até as 16h;
3.Em caso de Risco para a saúde, informar os Serviços de Saúde e demais entidades com
responsabilidade civil;
4.Actualização/reformulação do material informativo e garantir a sua distribuição junto das
entidades definidas; Divulgar recomendações e a linha de saúde 24, em função do Nível de
Alerta, para profissionais que trabalhem com a população vulnerável (RNCC, Instituições
acolhimento de idosos, crianças nas valências de creche e jardins infância, etc)

Avaliação - PCOC 2010
-Recepção diária de todos os elementos necessários à avaliação do Risco cumprida
-Divulgação de Informação com recomendações e cuidados a adoptar para minimizar o impacto
do calor às entidades definidas no Plano
-Activado o circuito de informação via sms nos dias com risco moderado -Alerta Amarelo- (2
Junho; 4-7,18-19 e 21-22 Julho; 7, 9-13 e 27-28 Agosto)
- O inquérito efectuado e dirigido às Instituições de acolhimento de idosos e crianças revelou o
seguinte: todos tomaram conhecimento dos Alertas emitidos, tendo a maioria (94,1%)
respondido ―tomado conhecimento via e-mail‖; em resposta a ―com que frequência recebeu email com Alertas deste Departamento‖, 94% respondeu ―regularmente‖ e relativamente à
questão sobre utilidade/inutilidade dos Alertas, 98% respondeu ―útil‖
-Não se observou relação directa entre os Alertas Amarelo emitidos e uma maior procura dos
serviços de urgência nos Hospitais e nos Centros de saúde e Unidade Hospitalar de Lagos
(serviços urgência básica e consulta aberta)

6.7.10 Programa de Saúde Ambiental
A 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.



Vigilância da Qualidade da Água em Recintos com Diversões Aquáticas

Os Recintos com Diversões Aquáticas foram alvo de acções das Autoridades de Saúde da
Região desde a implantação dos primeiros equipamentos em 1987.
Em 1995, no âmbito do Programa de Vigilância Sanitária foi elaborado um formulário de
avaliação no sentido de uniformizar e facilitar o registo das intervenções.
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Em 1997, as instalações, o funcionamento e a regulamentação das condições técnicas e de
segurança dos Recintos com Diversões Aquáticas passaram a ser regidas pelo DL n.º 65/97 e
pelo DR n.º 5/97, ambos de 31 de Março.
O DL n.º 65/97, de 31MAR, estipulou no artigo 20º que aos Delegados de Saúde Regionais
(DSR) competia a fiscalização das condições higio-sanitárias das instalações e equipamentos, e
em especial assegurar os níveis da qualidade da água. Estas competências encontram-se
delegadas nos Delegados de Saúde dos ACES Central e Barlavento, de modo a poderem ser
integradas com as intervenções e competências das Autoridades de Saúde, definidas no DL n.º
82/09 de 2 de Abril.
O DR n.º 5/97, de 31 de Março, também inclui os requisitos da qualidade e tratamento da água
utilizada nos tanques.O art. 31º estipula que a existência de água imprópria obriga à realização
de nova análise em laboratório oficial ou acreditado junto da entidade fiscalizadora. A
confirmação de má qualidade por nova análise determina o encerramento da actividade ou
actividades aquáticas, até que a mesma se encontre própria.

Objectivos
Geral: Promover actividades preventivas, de modo a que os Recintos com Diversões Aquáticas
(RDA) da Região funcionem em condições de segurança, possibilitando aos seus utilizadores
usufruir daqueles com riscos reduzidos.
Específicos:
• Dotar as Autoridades de Saúde de informação sobre situações de risco potenciais ou
existentes;
• Manter a informação actualizada sobre este tipo de equipamentos;
• Cumprir o estipulado no DL n.º 65/97, de 31 de Março, fiscalizando as condições higiosanitárias das instalações e equipamentos e assegurando os níveis da qualidade da água;
• Identificar situações de risco para a saúde resultantes da poluição/contaminação da água que
permitam determinar medidas para a protecção de saúde dos utilizadores e/ou trabalhadores.

Actividades:
• Avaliação técnica das condições estruturais e funcionais das instalações e equipamentos,
antes da reabertura;
• Informação à entidade gestora do equipamento do resultado da avaliação, assim como das
recomendações e medidas necessárias para o seu funcionamento sem risco para os utilizadores
e trabalhadores;
• Execução de programas de vigilância analítica com periodicidade mensal;
• Verificação do cumprimento do Programa de Controlo a executar pelas entidades gestoras;
• Determinação de medidas correctivas sempre que se ultrapassem os valores aceitáveis para a
água em actividades aquáticas (artº 31º do DR n.º 5/97, de 31 de Março);
• Verificação do cumprimento das determinações e/ou das medidas recomendadas.
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Avaliação:
• N.º de RDA abrangidos pelo programa/N.º de RDA existentes; 3/3*100 = 100%
• N.º de RDA avaliados ou vistoriados/Nº de RDA abrangidos pelo programa; 3/3*100 = 100%
• N.º de RDA com vistorias extraordinárias/Nº de RDA abrangidos pelo programa; 2/3*100 =
66,7%
• N.º de análises efectuadas/N º de análises programadas (vigilância analítica); 132/203*100 =
65%
• N.º de análises próprias ou imprórias/Nº de análises realizadas (vigilância analítica e controlo
analítico);Próp.(V) 90/132*100 = 68,2% (C) 129/141*100 = 91,5%Imp. (V) 42/132*100 =
31,8% (C) 12/141*100 = 8,5%
• N.º de RDA em que foi determinada a suspensão de actividades/Nº de RDA abrangidos pelo
programa;
• N.º de situações que implicaram medidas correctivas/n.º situações de risco identificadas.
9/9*100 = 100%



Prevenção da Doença dos Legionários em Estabelecimentos Hospitalares

A Doença dos Legionários é uma infecção respiratória aguda, de instalação súbita, causada por
bactérias do género Legionella. O modo principal de transmissão faz-se pela inalação de
microaerossóis (microgotículas inferiores a 5um) de água contaminada. Além de se apresentar
como patologia associada a viagens, encontra-se também associada a internamentos em
estabelecimentos hospitalares (casos nosocomiais).
O DL n.º 82/09, de 02 de Abril, refere no n.º 3 do artigo 5º que compete às Autoridades de
Saúde ―vigiar o nível sanitário dos aglomerados populacionais, dos serviços, estabelecimentos e
locais de utilização pública e determinar as medidas correctivas à defesa da saúde pública‖.
No sentido de se prevenir a ocorrência de casos isolados ou esporádicos, ou de surtos associados
a internamentos em unidades hospitalares deverão ser adoptadas medidas, de modo a evitar a
sobrevivência e o desenvolvimento de colónias de Legionella pneumophilana rede predial de
água e outros equipamentos de risco. Estas medidas têm que ser monitorizadas, nomeadamente
através de realização de auditorias e de análises dos programas de controlo e de análises
complementares dos programas de vigilância (caso seja necessário).
A detecção da colonização por Legionella pneumophilana rede predial de água ou noutros
equipamentos obriga a que sejam revistas as medidas de controlo e eventualmente
descontaminação da rede e/ou equipamentos (dependendo do tipo de local contaminado e níveis
de contaminação detectados).
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A ocorrência de casos de doença associados a internamentos na unidade hospitalar obriga
também a medidas excepcionais de descontaminação e à reavaliação das medidas e
procedimentos em curso.

Objectivos
Geral:
Prevenir a ocorrência de casos de Doença dos Legionários relacionados com estadias em
estabelecimentos hospitalares (EH) do SNS na Região do Algarve.
Específicos:
• Verificar/vigiar a implementação e desenvolvimento dos programas de controlo dos EH;
• Determinar medidas preventivas/correctivas adequadas à redução/eliminação do risco de
colonização das redes e equipamentos, e da ocorrência de casos de doença associados à
laboração ou estadia em EH.

Actividades:
• Vigilância das medidas preconizadas para o EH, a efectuar em dias aleatórios, e com
frequência mínima mensal, com elaboração de respectivo de relatório;
• Colheita de amostras de água para pesquisa Legionellas pp., no âmbito do Programa Controlo
(HF, CHBA e CMFRS);
• Desencadeamento do programa de vigilância analítico complementar, em função dos
resultados do programa de controlo analítico ou da ocorrência de casos de doença;
• Imposição de medidas correctivas sempre que necessário;
• Verificação do cumprimento das determinações e/ou das medidas recomendadas.

Avaliação:
• N.º de EH SNS vigiados/Nº de EH SNS existentes; 3/3*100 = 100%
• N.º de EH SNS com Programas de Controlo/Nº de EH SNS existentes; 3/3*100 = 100%
• N.º de análises efectuadas/N º de análises programadas (controlo analítico); 160/160*100 =
100%
•N.º de análises sem presença Leg. Spp./Nº de análises realizadas (controlo analítico);
137/160*100 = 85,6%
• N.º de análises com presença Leg. Spp./Nº de análises realizadas (controlo analítico);
23/160*100 = 14.4%
• N.º de situações que implicaram medidas correctivas/n.º situações de risco identificadas;
18/18*100 = 100%



Prevenção da Doença dos Legionários em Empreendimentos Turísticos

A Doença dos Legionários é uma infecção respiratória aguda, de instalação súbita, causada por
bactérias do género Legionella. O modo principal de transmissão faz-se pela inalação de
microaerossóis (microgotículas inferiores a 5um) de água contaminada. É uma patologia
associada a viagens e correlacionada com estadias em estabelecimentos de alojamento turístico.
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Em 1979, após o aparecimento do primeiro caso de doença, no concelho de Loulé, iniciou-se a
implementação do programa ao nível local. Posteriormente, no ano de 2000, o Departamento de
Saúde Pública consciente do risco da Doença dos Legionários, numa região onde o Turismo é a
actividade económica com maior impacto, elaborou e implementou um programa de prevenção
da Doença dos Legionários em empreendimentos turísticos (ET) que se tem vindo a desenvolver
e a adaptar até à actualidade.
A Direcção Geral de Saúde emitiu orientações técnicas relativas à vigilância epidemiológica,
uniformizando procedimentos na investigação e notificação laboratorial e na investigação
epidemiológica que deve suceder à notificação de um caso de doença.
O DL n.º 82/09, de 02 de Abril, refere no n.º 3 do artigo 5º que compete às Autoridades de
Saúde ―vigiar o nível sanitário dos aglomerados populacionais, dos serviços, estabelecimentos e
locais de utilização pública e determinar as medidas correctivas à defesa da saúde pública‖.

Objectivos:
Geral: Prevenir a ocorrência de casos de D. Legionários relacionados com estadias em ET da
Região do Algarve.
(ET Prioritários: ET com elevado n.º camas, com instalações complexas e com equipamentos
de risco)
Específicos:
• Incentivar os ET para a implementação e desenvolvimento de actividades preventivas, através
da criação de programas de controlo
• Identificar os ET com risco acrescido, através da avaliação do risco (das instalações e dos
equipamentos), da existência de casos de doença e/ou colonização da rede/equipamentos
(vigilância analítica);
• Determinar medidas preventivas/correctivas adequadas à redução/eliminação do risco de
colonização das redes e equipamentos, e da ocorrência de casos de doença associados à
laboração ou estadia em EH.

Actividades:
• Sensibilização dos responsáveis pelos ET para a implementação de programas de prevenção e
controlo;
• Identificação de ET com ocorrência de casos de doença;
• Avaliação periódicado risco (se possível anual) nos ET e determinação de medidas em função
do grau de risco;
• Execução da vertente da vigilância analítica em função do risco avaliado, dos resultados de
programa de controlo analítico e da ocorrência de casos de doença;
• Determinação de medidas correctivas sempre que necessário;
• Verificação do cumprimento das determinações e/ou das medidas recomendadas.

Avaliação:
•N.º de ET com Programas de Controlo/Nº de ET existentes; 115/433*100 = 26,6%
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•N.º de ET com Vigilância Analítica/Nº de ET existentes;63/433*100 = 14,5%
•N.º de ET avaliados/Nº de ET existentes; 181/433*100 = 41,8%
•N.º de ET reavaliados no último ano/Nº de ET existentes; 114/433*100 = 26,3%
•N.º de análises efectuadas/N º de análises programadas (vigilância analítica); 386/391*100 =
98,7%
•N.º de análises sem presença Leg. Spp./Nº de análises realizadas (vigilância
analítica);316/386*100 = 81,9%
•N.º de análises com presença Leg. Spp./Nº de análises realizadas (vigilância
analítica);70/386*100 = 18,1%
•N.º situações que implicaram medidas correctivas/n.º situações de risco identificadas;
43/43*100 = 100%
•N.º casos de D. Legionários investigados/N.º casos D. Legionários notificados. 8/8*100 =
100%



Programa de Gestão de Resíduos nos Cuidados de Saúde Primários

Os resíduos hospitalares são um produto das actividades desenvolvidas nos Serviços de Saúde,
os quais, dada a sua variedade e pela potencial perigosidade, requerem uma gestão dedicada e
integrada.
A gestão integrada de resíduos compreende as operações de produção, triagem, deposição,
armazenamento, recolha, o transporte, tratamento, valorização e eliminação de resíduos.
Através da implementação deste Programa nos Serviços de Cuidados de Saúde Primários dá-se
cumprimento ao disposto no Regime Geral da Gestão de Resíduos -Decreto-Lei n.º 178/2006,
de 5 de Setembro, e no Despacho n.º 242/96, de 13 de Agosto, o qual emana as Normas de
Organização e Gestão dos Resíduos Hospitalares. Ambos conferem primordial importância aos
princípios de hierarquia de gestão (valorização de resíduos em detrimento da eliminação
directa), da correcta triagem de resíduos (consoante a sua perigosidade e tipologia) e recolha
selectiva dos resíduos passíveis de valorização.

Objectivos:
Objectivo Geral:
Minimização de risco, quer para o ambiente quer para a saúde humana (de trabalhadores,
utentes e comunidade).
Objectivos Específicos:
Cumprimento da legislação em sede de gestão de resíduos, nas diversas operações que a
integram: produção, triagem, deposição, armazenamento, recolha, o transporte, tratamento,
valorização e eliminação de resíduos, atendendo às especificidades dos resíduos hospitalares e
aos locais de produção (Serviços de Cuidados de Saúde Primários).
Optimização das operações de gestão de resíduos, no sentido da melhoria do desempenho
ambiental nos Serviços de Saúde Primários da ARS Algarve, I.P.OBJEC
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Actividades:
•Acompanhamento das actividades desenvolvidas e avaliação de procedimentos/equipamentos/
infra-estruturas, no âmbito da gestão de resíduos, produzidos nos CS, LRSP, Serviços
Farmacêuticos e Sede da ARS Algarve, I.P.;
• Realização de auditorias internas aos CS;
• Inscrição anual dos produtores de RH da ARS Algarve (CS, LRSP, Serviços Farmacêuticos e
Sede) no Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA) e
inserção de dados anuais de produção de resíduos no SIRAPA;
• Formação dos profissionais de saúde sobre gestão de RH;
• Estabelecimento de protocolos e contratos com outras entidades e empresas para recolha,
transporte e tratamento final de resíduos.

Avaliação:
• Produção anual absoluta de resíduos, por grupo de resíduos (incluindo líquidos) e produtor
(kg)
- Produção global anual absoluta de resíduos: Grupos I e II = 117.255 kg (70%), Grupo III =
43.821 kg (26%), Grupo IV = 6.043 kg (4%)
• Produção anual relativa de resíduos, por grupo de resíduo e por produtor (kg/1000 consultas)
• Taxa de recolha selectiva (%).
- Taxa média de recolha selectiva nos Serviços de Cuidados de Saúde Primários – 30,8%.

6.7.11 Programa de Prevenção de Infecção por Arborírus
A circulação do vírus do Nilo Ocidental na região do Algarve nos anos de 2004, 2005 e 2006
(em vectores, equídeos e humanos), justificam a tomada de medidas conducentes à minimização
de risco de infecção que, na ausência de vacina eficaz para a sua prevenção, correspondem a
medidas de controlo vectorial e minimização da população de vectores. Ao nível da
entomofauna, o fenómeno das alterações climáticas, coadjuvado com o fenómeno da
globalização, tem contribuído para a dispersão geográfica de algumas espécies de mosquitos,
bem como doenças/agentes etiológicos que têm a capacidade de transmitir, tais como a malária,
febre-amarela, dengue, vírus do Nilo Ocidental, encefalite japonesa, chikungunya, toscana.

Objectivos:
Objectivo Geral:
Minimização de risco de infecção por arbovírus, na população residente e visitante.
Objectivos Específicos:
- Identificar espécies de atrópodes presentes na região – autóctones e invasoras;
- Determinar o nível de infecciosidade por arbovírus;
- Controlar populações de mosquitos (minimização de risco de doença);
- Emissão de alertas;
- Activação de Plano de Contingência.
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Actividades:
• Identificação e avaliação de potenciais criadouros de mosquitos na região – 163 locais;
• Implementação de medidas de luta anti-vectorial, conjuntamente com Autarquias, entidades
gestoras de ETAR e ARH;
• Colheita de espécimenes de mosquitos para posterior análise laboratorial de identificação de
espécies e determinação de nível de infecciosidade, em 8 postos biológicos;
• Não houve emissão de alertas ou activação de plano de contingência, dado não ter havido
nenhuma ocorrência que o justificasse.

Avaliação:
• Densidade populacional de mosquitos, por espécie
- Foram colhidos 4847 espécimenes fêmeas, todos relativos a espécies autóctones da região
(49% Ochlerotatuscaspius, 24% Culexpipiens, 11% Culextheileri, 6% Ochlerotatus detritos,
6% Culexperexiguus , 2% Uranotaeniaunguiculata);
• Nível de infecciosidade – Taxa Mínima de Infecção (MIR)
- Presença de flavivírus semelhante a Wang Thong - MIR = 4,3 (não patogénico para o
Homem).

6.7.12 Programa de Prevenção e Controlo da Infecção Associada aos Cuidados
de Saúde (ICAS)
As Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS), um problema importante de saúde
pública, apresentam uma tendência evolutiva crescente devido ao aumento progressivo da
resistência aos antimicrobianos.
Ao dificultarem o tratamento de doentes, causam uma morbilidade e mortalidade significativas,
bem como um consumo acrescido de recursos.
O programa de prevenção e controlo das IACS visa identificar e reduzir os riscos de transmissão
de infecções nos vários níveis de cuidados de saúde (Hospitalares, Cuidados de Saúde Primários
e Cuidados Continuados Integrados), através da implementação da Vigilância Epidemiológica
(VE) destas infecções, elaboração e divulgação de normas de boas práticas na área de controlo
de infecção, formação de profissionais e da consultoria e apoio às unidades de saúde.

Objectivos:
- Consolidar o funcionamento da rede de estruturas de controlo de infecção existente nos
diferentes níveis de cuidados de saúde e promover a sua articulação efectiva com o grupo
coordenador regional de prevenção e controlo de infecção (GCR).
- Desenvolver os programas de VE, em Rede Nacional: HELICS (Hospital in Europe Link for
infection Control Trough Surveillance) de Cirurgia e de UCI (Unidade de Cuidados
Intensivos), INCS (Infecção Nosocomial da Corrente Sanguínea), Infecção Neonatal e
Vigilância da infecção por microrganismos epidemiologicamente significativos.
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- Divulgar e promover a aplicação de normas de boa prática em prevenção e controlo da
infecção
- Promover a adesão à campanha de sensibilização para a prática da higiene das mãos
- Formação/Informação

Actividades
Consolidar o funcionamento da rede de estruturas de controlo de infecção existente nos
diferentes níveis de cuidados de saúde e promover a sua articulação efectiva com o grupo
coordenador regional de prevenção e controlo de infecção (GCR).
- Foram realizadas reuniões do representante do nível de cuidados no GC Regional com as
Comissões de Controlo de Infecção dos hospitais e a nível dos cuidados de saúde primários
com as CCI de cada um dos 3 ACES.
Programas de Vigilância Epidemiológica
- Foi acompanhada a sua implementação a nível hospitalar.
- Todas as unidades de saúde hospitalares participaram no Inquérito Nacional de Prevalência de
IACS.
Normas de boas práticas
- Foi incentivada a implementação dos manuais de boas práticas, a nível de todos os níveis de
cuidados de saúde.
Campanha de sensibilização para a prática da higiene das mãos
- Todas as unidades hospitalares aderiram à campanha de sensibilização para a prática de
higiene das mãos, assim como algumas das unidades de Cuidados Continuados Integrados.
- A campanha de sensibilização para a prática de higiene das mãos foi iniciada, em fase
experimental, em dois Centros de Saúde da região,
Formação/Informação
- Todas as Unidades de Saúde Hospitalares desenvolveram actividades formativas dirigidas aos
profissionais de saúde já em funções ou recém admitidos.
- Foram realizadas acções de formação destinadas aos profissionais que integram as estruturas
de controlo de infecção.
- No âmbito das comemorações do ―Dia Internacional de Prevenção e Controlo de Infecção‖,
foram realizados no dia 23 de Abril, dois ―Encontros‖ nos hospitais de Faro e CHBA, para
divulgação dos resultados da Campanha de Higiene das Mãos.

VII.

Síntese da Situação Económica e Financeira

7.1

Situação Patrimonial

O exercício de 2010 foi marcado por um agravamento da situação económica e financeira
registando-se, pela primeira vez nos últimos três anos um Resultado Líquido negativo.
Analisando a evolução do Balanço Sintético naquele período, que se apresenta na tabela
seguinte, conclui-se que a estrutura financeira, que apresentava uma situação equilibrada, foi
fortemente afectada pelo elevado prejuízo do exercício, mantendo, contudo, um Fundo
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Patrimonial positivo.Com efeito, se em 2008 e 2009 as disponibilidades cobriam integralmente
as dívidas a Terceiros de Curto Prazo, em 2010 essa cobertura pouco excede os 30%, deixando
antever dificuldades de tesouraria no futuro próximo.
No quadro seguinte apresenta-se a evolução da situação patrimonial no triénio 2008/2010.
Tabela 26: Situação patrimonial
RUBRICAS

2008

no triénio 2008/2010

2009

2010

Var %
08/09

Var %
09/10

Var %
08/10

ACTIVO
Imobilizado Líquido

37.545.843

39.946.578

39.027.512

6%

-2%

4%

Existências

2.161.564

2.199.071

2.957.396

2%

34%

37%

Dívidas de Terceiros

4.867.739

8.487.129

5.351.385

74%

-37%

10%

11.470.797

19.020.081

6.858.478

66%

-64%

-40%

56.045.943

69.652.859

54.194.771

24%

-22%

-3%

15.151.489

20.915.973

1.196.570

38%

-94%

-92%

21.939.743

21.939.743

21.975.093

0%

0%

0%

Resultados Transitados

- 15.136.886

- 6.633.224

- 1.023.771

-56%

-85%

-93%

Resultados do Exercício

8.348.632

5.609.453

- 19.754.752

-33%

-452%

-337%

Dívidas a Terceiros - C Prazo

11.655.037

16.105.686

21.462.778

38%

33%

84%

Acréscimos e Diferimentos

29.239.417

32.631.200

31.535.423

12%

-3%

8%

Total de Fundos Próprios e Passivo
56.045.943

69.652.859

54.194.771

24%

-22%

-3%

Disponibilidades
Activo Total
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
Fundo patrimonial
Reservas

Na evolução das rubricas do Activo, no triénio, é de salientar uma tendência de crescimento
significativo das existências e uma quebra acentuadas das disponibilidades. O aumento das
existências é explicado pela entrada em pleno funcionamento do Laboratório Regional de Saúde
Pública. Considerando o custo de matérias consumidas, será possível reduzir o valor dos stocks,
através de uma gestão mais rigorosa (em 2010, o stock final correspondia a cerca de 5 meses de
consumo).
O imobilizado líquido apresenta um ligeiro crescimento no período em análise, ainda que com
uma quebra de 2% em 2010, relativamente ao ano anterior, o que evidencia um esforço
continuado de investimento, apesar das restrições financeiras.
Nas restantes rubricas do Activo é de assinalar um crescimento das dívidas de terceiros,
particularmente acentuado em 2009, em consequência do atraso de pagamento dos subsistemas
públicos de saúde dos encargos relativos á prestação de cuidados de saúde aos seus
beneficiários.. As disponibilidades registaram uma quebra acentuada em 2010, relativamente
aos anos anteriores, decorrente do acréscimo da despesa e da forte redução das receitas.
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Quanto ao Passivo e Fundos Próprios é de salientar a inevitável degradação dos fundos próprios,
devido aos maus resultados de exploração e o forte crescimento das Dívidas a Terceiros que, em
2010, ascendiam a 21.462.778 €, onde se inclui 20, 8 milhões de euros de despesas de
exploração que transitaram em dívida para o exercício de 2011.
Em consequência dos prejuízos registados, no final do exercício, o Balanço apresentava uma
estrutura financeira desequilibrada, como se deduz da evolução dos rácios de estrutura
financeira e de liquidez, constante da tabela que se apresenta de seguida.
Tabela 27: Rácios Financeiros

Rácio

2008

2009

2010

1. Tesouraria
Liquidez Imediata

Disponibilidades/Dívidas a terceiros a curto prazo

0,98

1,18

0,32

Liquidez Reduzida

Disponibilidades +Dívidas de Terceiros/Dívidas a

1,40

1,71

0,57

terceiros a curto prazo

Liquidez Geral

Activo Circulante/Passivo curto prazo

0,45

0,61

0,29

2.Solvabilidade

Fundo Patrimonial/Passivo

0,37

0,43

0,02

Como se pode observar a evolução dos rácios de tesouraria evidencia uma forte degradação da
situação financeira, em 2010, após uma melhoria no ano anterior. A solvabilidade geral, que
apresentava indicadores satisfatórios nos dois anos anteriores, registou uma quebra brusca em
2010, com os capitais próprios a cobrirem somente cerca de 2% do passivo total.

7.2

Análise da Situação Económica

No que respeita à situação económica, que passaremos a analisar de forma sintética com base na
Conta de Exploração e na desagregação dos custos, registou-se uma evolução semelhante à
situação financeira. No triénio, os custos de exploração cresceram 17%, verificando-se um
crescimento de 9,6% em 2009 e de 6,7% em 2010. Em termos anuais, o maior crescimento dos
custos registou-se em 2009, mantendo-se, também, uma trajectória de crescimento em 2010,
ainda que mais moderado. Do lado dos Proveitos, a situação foi diversa, com um crescimento de
apenas 5,38%, no período em análise, e com uma acentuada redução de 6,6%, em 2010,
relativamente ao ano anterior.
Em consequência desta evolução divergente dos elementos do rédito, em 2010, verificou-se uma
forte degradação dos resultados, que se traduziu num prejuízo de 19,75 M€, como se pode
observar na tabela seguinte.
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Tabela 28: Tabela

Designação

Resumo da Situação Económica
Anos

Variação
2008/2009

Variação
2009/2010

Variação
2008/2010

2008

2009

2010

Total Proveitos e
Ganhos

171.237.809

193.220.089

180.458.051

12,84%

-6,60%

5,38%

Total - Custos e
Perdas
Resultado Líquido

171.082.779

187.610.635

200.212.803

9,66%

6,72%

17,03%

155.030

5.609.453

-19.754.752

3518%

-452%

12843%

Nos pontos seguintes passaremos a analisar de forma mais detalhada a estrutura dos Custos e
dos Proveitos e a sua evolução.

Custos e Perdas
Como se pode observar na tabela acima apresentada os custos de exploração atingiram em 2010
um total de 200, 212 milhões euros, tendo crescido no triénio 2008/2010, cerca de 29,1 milhões
de euros, correspondente a 17,03 %, com um aumento de 16,5 milhões em 2009 e 12,6 milhões
em 2010.
Este aumento dos custos resulta de um crescimento particularmente elevado na rubrica
Fornecimentos e Serviços Externos, que cresceu 22,7% no triénio, em consequência do forte
aumento dos custos com subcontratos (20,3%), que representam a maior componente de custo
desta rubrica. Na tabela seguinte apresentamos a evolução das principais componentes de custos
com FSE.
O aumento dos custos com subcontratos representa cerca de 79% do acréscimo total de custos
verificado de 2009 para 2010. A rubrica Fornecimentos e Serviços III, com um aumento de
60%, em 2010, é responsável por 17% daquele crescimento. O consumo de matérias também
registou um crescimento significativo em 2009 e mais moderado em 2010, devido ao
crescimento da actividade do Laboratório Regional de Saúde Pública. Em 2009, a pandemia de
gripe A, teve um impacto significativo neste crescimento dos custos, especialmente no que
respeita ao consumo de matérias e custos com pessoal.
O crescimento da rubrica de Fornecimentos e Serviços III decorre, fundamentalmente, da
contratação de serviços de recursos humanos (médicos e enfermagem), para fazer face à redução
de efectivos. Estes serviços, que representavam cerca de 250.000 €, em 2008, cresceram para
1,16 e 3,27 milhões de euros em 2009 e 2010, respectivamente. O programa SIGIC contribuiu,
também, em 2010 par um crescimento desta rubrica em cerca de 0,8 milhões de euros.
Com uma tendência positiva de contenção ou crescimento moderado, salienta-se as rubricas de
Fornecimento e Serviços II, com uma quebra de 25%, no triénio, e Despesas com Pessoal com
um crescimento de 6,5%. nesse período, tendo estabilizado em 2010. Contudo, tal como
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acabámos de referir, em parte, esta moderação do crescimento traduziu-se numa transferência de
custo para rubrica de aquisição de serviços.
No que respeita aos custos com Subcontratos, a tabela seguinte apresenta a evolução das
principais componentes desta rubrica de custos.
Tabela 29: Demonstração de

Resultados 2008/2010

Anos
Designação

Variação
2008/2009

Variação
2009/2010

Variação
2008/2010

2008

2009

2010

4.577.645

6.196.378

6.829.462

35,36%

10,22%

49,19%

108.123.202

120.796.493

132.735.520

11,72%

9,88%

22,76%

99.281.831

110.478.135

119.521.130

11,28%

8,19%

20,39%

e

1.259.807

1.261.829

1.442.221

0,16%

14,30%

14,48%

e

1.460.376

1.716.183

1.084.831

17,52%

-36,79%

-25,72%

e

2.063.674

3.915.044

6.226.291

89,71%

59,04%

201,71%

Custos com o Pessoal

47.789.893

50.797.693

50.822.409

6,29%

0,05%

6,35%

Transferências
Correntes Concedidas
Amortizações

3.047.535

1.318.620

1.282.539

-56,73%

-2,74%

-57,92%

3.766.164

4.176.251

4.333.707

10,89%

3,77%

15,07%

Outros
Custos
e
Perdas Operacionais
Custos
e
Perdas
Financeiras
Custo
e
Perdas
Extraordinárias

405.881

336.877

87.624

-17,00%

-73,99%

-78,41%

8.399

2.661

4.777

-68,32%

79,52%

-43,12%

3.364.060

3.985.662

4.116.765

18,48%

3,29%

22,37%

171.082.779

187.610.635

200.212.803

9,66%

6,72%

17,03%

155.030

5.609.453

-19.754.752

3518%

-452%

-12843%

171.237.809

193.220.088

180.458.051

Custos das Merc.
Vend. e Matérias
Consumidas
Fornecimentos
e
Serviços Externos
Subcontratos
Fornecimentos
Serviços I
Fornecimentos
Serviços II
Fornecimentos
Serviços III

Total - Custos e
Perdas
Resultado Líquido

Total Geral

13%

-7%

5%

Como se pode observar o crescimento de custos foi generalizado, destacando-se, pela negativa,
os meios Complementares de Terapêutica, com um crescimento de 38,5%, no triénio,
correspondente a cerca de 4,8 milhões de euros, onde se destaca a Medicina Física e de
Reabilitação e os Cuidados Respiratórios Domiciliários, com um crescimento de 53,79% e
22,75%, respectivamente. Este acréscimo decorre, fundamentalmente da prescrição. No caso da
Hemodiálise, com um acréscimo de 22,7%, a introdução do custo compreensivo, em 2009, a
passagem do subsistema do sector bancário para a responsabilidade da ARS e a alteração do
modo de facturação, que passou a ser feita com base diária, justificam o acréscimo de custos.
Os Internamentos e Outros Subcontratos registaram, também, um crescimento superior á media
com 52,4% e 31,1%, respectivamente, que se explica pelo crescimento da oferta na Rede de
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Cuidados Continuados, ainda em fase de expansão, no primeiro caso, e pelo facto do Centro de
Medicina Física, em 2008, se encontrar, ainda, numa fase de arranque. O Centro de Medicina
Física e Reabilitação do Sul, é um estabelecimento do SNS, em regime de parceria públicoprivada, com a gestão clínica a cargo do parceiro privado, que iniciou a sua actividade em 2007,
verificando-se uma estabilização da produção só em 2010.
Os custos com Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, em 2010, fornecidos por
convencionados, foram aumentados em cerca de 1,1 milhões de euros, correspondente a 3,2%
do valor de 2009, por alteração dos critérios de facturação e contabilização, que passou a ser
efectuada pelo valor bruto em vez do valor deduzido das taxas moderadoras pagas pelos utentes.
Com esta correcção o crescimento real dos custos com Meios Complementares de Diagnóstico e
Terapêutica, em 2010, situou-se nos 7,7%.
O custo com Medicamentos registou um crescimento mais moderado, ainda que significativo,
da ordem de 4,3 % e 6,5 %, em 2009 e 2010, respectivamente. Este acréscimo foi mais elevado
nos fornecimentos efectuados pelas farmácias hospitalares e nos reembolsos/outras entidades,
sendo que, neste último caso, o aumento decorre, fundamentalmente do pagamento dos
encargos com medicamentos fornecidos pelas unidades de internamento que integram a rede de
cuidados continuados aos seus utentes, que se tem vindo a expandir (em 2010,este encargo
ascendia a cerca de 1 milhão de euros). A rubrica medicamentos fornecidos pelas farmácias
privadas foi a que registou o menor crescimento no triénio: 8,7 %.
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Tabela 30: Evolução

Designação

dos Custos com Subcontratos
Anos

Variação
2008/2009

Variação
2009/2010

Variação
2008/2010

2008

2009

2010

Subcontratos total

99.281.831

110.478.135

119.521.130

11,28%

8,19%

20,39%

Meios Complementares de
Diagnóstico

15.019.962

15.643.896

17.243.053

4,15%

10,22%

14,80%

Patologia Clínica

8.488.901

8.928.974

9.626.167

5,18%

7,81%

13,40%

Radiologia Convencional

5.161.310

5.173.253

4.675.454

0,23%

-9,62%

-9,41%

789.870

945.460

1.075.038

19,70%

13,71%

36,10%

12.485.739

15.451.029

17.274.410

23,75%

11,80%

38,35%

8.631.624

9.976.511

10.595.261

15,58%

6,20%

22,75%

2.176.898

2.531.618

3.347.943

16,29%

32,25%

53,79%

1.082.703

1.245.360

1.843.183

15,02%

48,00%

70,24%

60.621.674

63.254.382

67.364.607

4,34%

6,50%

11,12%

1.179.638

1.591.655

2.558.985

34,93%

60,78%

116,93%

58.550.563

60.693.473

63.636.957

3,66%

4,85%

8,69%

891.473

969.254

1.168.665

8,72%

20,57%

31,09%

3.026.893

4.084.180

4.615.723

34,93%

13,01%

52,49%

2.776.828

3.663.708

4.339.122

31,94%

18,44%

56,26%

Transporte de Doentes

2.982.636

3.650.528

3.622.745

22,39%

-0,76%

21,46%

Outros Subcontratos

5.099.715

6.231.083

6.686.469

22,18%

7,31%

31,11%

4.693.784

5.627.804

6.207.446

19,90%

10,30%

32,25%

Cardiologia
Meios Complementares de
Terapêutica
Hemodiálise
Medicina Física e de
Reabilitação
Cuidados Respiratórios
Domiciliários
Prescrição Medicamentos
Farmácias Hospitalares
Farmácias privadas
Outras entidades/Reembolsos
Internamentos
Cuidados Continuados

Acordo CMFR Sul

Os custos com Pessoal registaram um crescimento de 6,5% no período 2008/2010, sendo que
esse aumento ocorreu, fundamentalmente, em 2009, verificando-se -uma estabilização em 2010.
O aumento salarial de 2,9% decretado pelo governo em 2009, e o acréscimo de custos com
suplementos remuneratórios, são as principais causas do acréscimo de custo nesta rubrica. O
crescimento da sub-rubrica Suplementos resultou do acréscimo de custos com horas
extraordinárias necessárias para assegurar o funcionamento dos SAG (Serviços de Atendimento
à Gripe A), constituídos em 2009 em todos os Centros de saúde da Região, e da disponibilidade
permanente do Laboratório Regional de Saúde Pública para efectuar as respectivas análises de
diagnóstico, nos tempos clinicamente exigidos.
O aumento de custos com Encargos Sociais sobre as remunerações, em 2010, decorreu do
aumento das taxas de comparticipação a cargo da entidade empregadora, no regime de
segurança social dos funcionários públicos.
Analisando a evolução das diversas sub-rubricas, constata-se uma tendência da redução
remunerações base, como reflexo da redução dos efectivos, e um crescimento acentuado das
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prestações sociais directas (subsídios a crianças e jovens e comparticipação de encargos com a
saúde) e dos encargos sobre remunerações.
Tabela 31: Evolução

dos Custos com Pessoal
Anos

2008

2009

2010

Variação
2008/2009

Variação
2009/2010

Variação
2008/2010

Remunerações dos Órgãos
Directivos

207.091

188.662

458.359

-8,90%

142,95%

121,33%

Remunerações Base do Pessoal

27.978.911

28.704.017

27.696.369

2,59%

-3,51%

-1,01%

Suplementos Remuneratórios

8.453.120

9.806.873

9.774.538

16,01%

-0,33%

15,63%

293.221

395.563

493.385

34,90%

24,73%

68,26%

-1,97%

5,55%

Designação

Prestações Sociais Directas
Subsídio de Férias e de Natal

4.860.465

5.233.437

5.130.209

7,67%

Pensões

1.191.338

1.193.363

1.180.758

0,17%

-1,06%

-0,89%

Encargos sobre Remunerações

4.256.194

4.547.889

5.485.741

6,85%

20,62%

28,89%

67.812

12.185

18.647

-82,03%

53,03%

-72,50%

393.960

48,57%

-44,95%

-18,22%

Seguros Acidentes Trabalho
Outros Custos com Pessoal

481.741

715.704

Bolsas De Estágio
Custos com o Pessoal

na

190.443
47.789.893

50.797.693

50.822.409

6,29%

0,05%

6,35%

Proveitos e Ganhos
Conforme se pode observar na tabela seguinte, em 2010 ocorreu uma quebra acentuada dos
proveitos, ao invés do que aconteceu no ano anterior, e que se traduziu numa redução da ordem
de 6%,correspondente a 13 milhões de euros. Contudo, se tivermos em conta que em 2010 se
inclui 1,1 milhões euros de receita que é meramente contabilística, resultante da alteração do
método de contabilização das taxas moderadoras cobradas pelos convencionados, e que são
contrabalançadas com igual acréscimo do lado da despesa, como acima se referiu, a redução
efectiva da receita, relativamente a 2009, foi da ordem de 14 milhões de euros. Em 2009, tinha
ocorrido uma aumento dos proveitos, relativamente ao ano anterior, na ordem de 12,8%,
correspondente a mais de 22 milhões de euros, dos quais 20 milhões com origem nas
transferências orçamentais.
Analisando a estrutura dos proveitos e a sua evolução, verifica-se que esta quebra resulta
fundamentalmente da redução das transferências recebidas para financiamento do sistema (8,5
milhões, em 2010) e da quebra de receita proveniente da prestação de serviços (4,2 milhões).
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A quebra no montante recebido proveniente de transferências orçamentais resultou de uma
redução da dotação orçamental atribuída à ARS, em consequência das restrições orçamentais
verificadas em 2010.
No que respeita á prestação de serviços a quebra resultou da perda de facturação aos
subsistemas referentes a consultas nos centros de saúde e nos serviços de urgência básica (5,3
milhões de euros), a qual foi parcialmente compensada com o acréscimo da receita proveniente
das análises realizadas no Laboratório Regional de Saúde Pública (1,1 milhões).
Tabela 32: Proveitos

e Ganhos

Anos
Designação
Vendas e Prestações de
Serviços
Transferências Correntes
Subsídios Correntes Obtidos - O.
Entidades Públicos
Outros Proveitos Ganhos
Operacionais
Proveitos e Ganhos Financeiros
Proveitos e Ganhos
Extraordinários
Total Proveitos e Ganhos

2.008

2.009

2.010

6.261.760

7.375.144

3.105.411

159.416.261

179.358.453

170.862.613

25.805

343.344

460.267

3.193.262

3.547.248

2.807.674

2.446

10.248

9.857

2.338.275

2.585.652

3.212.229

171.237.809 193.220.089 180.458.051
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Variação
2008/2009

Variação
2009/2010

Variação
2008/2010

17,78%

-57,89%

-50,41%

12,51%

-4,74%

7,18%

1230,53%

34,05% 1683,63%

11,09%

-20,85%

-12,08%

318,97%

-3,82%

302,98%

10,58%

24,23%

37,38%

12,84%

-6,60%

5,38%
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VIII. Anexos

Anexo A1. QUAR da ARS Algarve, IP 2010
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A1- QUAR da ARS Algarve, IP 2010
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Anexo A2. Documento de Prestação de Contas e Anexos às
Demonstrações Financeiras

O presente Anexo inclui os principais mapas financeiros de prestação de contas incluídos na
conta de gerência, submetida à apreciação do Tribunal de Contas, bem como os Anexos às
demonstrações financeiras previsto no n.º 8 do POCMS.
Alguma da informação prevista na estrutura do Anexo às demonstrações financeiras consta já
do corpo do Relatório pelo que, na respectiva nota, nos limitamos a referenciá-la, sem proceder
à sua repetição. É o caso da informação referente à estrutura organizacional, atribuições e
competências e descrição das principais actividades desenvolvidas pela ARS Algarve, I.P..
Também no que respeita aos recursos humanos, se faz remissão para o corpo do relatório e,
especialmente, para o Balanço Social, documento que trata desta matéria com o devido
desenvolvimento.
Assim, o presente Anexo ao relatório incide, fundamentalmente, sobre as demonstrações
financeiras e notas explicativas sobre as mesmas.
A análise da situação económica e financeira foi apresentada no n.º VII do corpo do relatório,
pelo que, neste anexo incluímos apenas os mapas, sem mais comentários.

A 2.1 – Demonstrações Financeiras
Neste ponto apresentam-se os principais mapas financeiros demonstrativos da situação
económica e financeira da instituição, no final do exercício, bem como os mapas
referentes à execução orçamental da receita e da despesa, a seguir indicados:
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Balanço

Departamento de Estudos e Planeamento

ARS Algarve, IP

104

Relatório de Actividades

2010

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.

Departamento de Estudos e Planeamento

ARS Algarve, IP

105

Relatório de Actividades

2010

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.

Departamento de Estudos e Planeamento

ARS Algarve, IP

106

Relatório de Actividades

2010

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.

Demonstração de Resultados
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Controlo Orçamental da Receita
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Controlo Orçamental da Despesa
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Fluxos de Caixa – Receita
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Fluxos de Caixa – Despesa
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Mapa de Situação Financeira
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A2.2 – Anexo às Demonstrações Financeiras (previsto no n.º 8 do
POCMS)
8.1.1 — IDENTIFICAÇÃO
Designação: Administração Regional de Saúde, I.P
NIF N.º503 148 709,
Sede: Largo do Carmo, n.º 3 , 8000 - 148 Faro
Código de Classificação Orgânica n.º 13 - Saúde
Regime Financeiro e Patrimonial: Organismo dotado de autonomia administrativa, financeira e
patrimonial.
8.1.2 — ENQUADRAMENTO LEGAL
Instituto Público constituído pelo Decreto –Lei 222/2007, de 29 de Maio, ao abrigo da Lei
3/2004, de13/01, cujos estatutos foram aprovados pela Portaria n.º 653/2007, de 30 de Maio.
8.1.3 — ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFECTIVA
A estrutura organizacional é apresentada no n.º 2.2.1 da Parte I do presente relatório.
8.1.4 — DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES
A Administração Regional de Saúde do Algarve I.P., tem como missão ―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‖. As atribuições e competências, bem como as actividades desenvolvidas no
exercício, constam do n.º 2.2.1 e do n.º VI, respectivamente, do presente relatório.
8.1.5 — RECURSOS HUMANOS — IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
Conselho directivo
Nome: . . .Rui Eugénio Ferreira Lourenço
Cargo: . . .Presidente
Nome: . . .Joaquim Grave Ramalho
Cargo: . . .Vogal
Nome: . . . José Eusébio Palma Pacheco
Cargo: . . . Vogal
Fiscal Único
SROC – Domingos Barão, José Silva & Daniel Vicente, SROC
Directores de Departamento
DGAG – Departamento de Gestão e Administração Geral – vago
DEP – Departamento de Estudos e Planeamento – Dr.ª Ana Cristina Guerreiro
DSP – Departamento de Saúde Pública – Dr. Francisco Mendonça
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DC – Departamento de Contratualização – Dr. José Carlos Queimado
Em 31.12.2010 a ARS Algarve integrava 1.499 profissionais. A estrutura dos recursos humanos,
por grupo profissional, tipo de vinculo e respectiva afectação por serviços consta do ponto V do
relatório e do Balanço Social.
8.1.6 — ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA
a) A ARS Algarve segue as orientações e procedimentos contabilísticos determinados pala
ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, I.P, entidade responsável pela
administração e gestão financeira do sistema de saúde e pela consolidação das contas do SNS.
Internamente, apenas foram definidos procedimentos relativos à gestão dos Fundos de Maneio
constituídos.
b) Indicação dos livros de registo utilizados – Não são utilizados livros de escrituração
contabilística, dado que a contabilidade está informatizada. Mensalmente são impressos e
arquivados balancetes e, anualmente, são impressos todos os mapas relativos à prestação de
contas previstos no POCMS.
c) Descrição sumária da organização do arquivo dos documentos de suporte – Os documentos
de suporte da despesa são arquivados por conta do POCMS e por ordem cronológica da
Autorização de Pagamento.
d) Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente
A aplicação informática utilizada – SIDC – foi fornecido pela ACSS e foi concebido
especificamente para executar os registos contabilísticos em conformidade com o POCMS permitindo o registo simultâneo na contabilidade patrimonial, analítica e orçamental – e para
emitir todos mapas legalmente exigíveis, em termos de prestação de contas
e) Existência ou não de demonstrações financeiras

intercalares – Não são elaboradas

Demonstrações Financeiras intercalares. As contas são reportadas mensalmente à ACSS, de
forma automática através da aplicação informática utilizada para efectuar os registos
contabilísticos, e à Direcção Geral do Orçamento, onde é carregada, mensalmente, a informação
relativa à execução orçamental, através da aplicação SIGO.
f) Descentralização Contabilística - Não existe qualquer descentralização contabilística. Os
serviços desconcentrados - Agrupamento de Centros de Saúde - são tratados, em termos
contabilísticos, como Centros de Custos.

8.2 — NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
8.2.1 — Não foram derrogadas quaisquer disposições ou normas do POCMS
Departamento de Estudos e Planeamento

ARS Algarve, IP

132

Relatório de Actividades

2010

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.

8.2.2 — Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados
cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior – Em 2010 foi alterado o
critério de contabilização das taxas moderadoras pagas pelos utentes do SNS, deixando de ser
deduzidas aos valores da facturação emitida pelos prestadores convencionados e passando a ser
contabilizadas como proveitos. Em consequência as contas de proveitos e de custos que
passamos a indicar, foram afectadas, positivamente, em cerca de 1,1 milhões de euros:
Proveitos – 7127 – Prestação de Serviços - Taxas Moderadoras
Custos – 6212 e 6213 – Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica,
respectivamente.
8.2.3 — Critérios valorimétricos – Foram utilizados os critérios previstos no Plano de Contas.
Os bens que integram o Activo Imobilizado foram valorizados a preço de custo ou de aquisição.
As amortizações foram calculadas com base nas taxas legalmente aplicáveis e de acordo com o
método das quotas constantes. O valor de inventário dos imóveis, e consequentemente as
respectivas amortizações, não integra o custo do terreno de implantação, dado que estes
terrenos, em regra integravam o património do estado ou eram terrenos municipais cedidos para
a construção de instalações para os serviços. Existem ainda diversas situações em que a
propriedade do terreno ainda não foi formalmente transferida para a ARS Algarve.
8.2.4 — Cotações utilizadas para conversão de moeda – não aplicável
8.2.5 — Situações em que o resultado do exercício foi afectado:
a) Por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4, «Critérios de valorimetria» - não se
verificou;
b) Por amortizações do activo imobilizado superiores às adequadas - a taxa de amortização dos
edifícios utilizada foi de 5%, quando, tendo em conta a natureza da actividade desenvolvida,
poderia ser utilizada uma taxa de 2%.
c) Por provisões extraordinárias respeitantes ao activo – Não foram constituídas provisões desta
natureza.
8.2.6 — Comentário às contas 431 — «Despesas de instalação» e 432 — «Despesas de
investigação e de desenvolvimento» - Não se realizaram despesas desta natureza.
8.2.7 — Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e
nas respectivas amortizações e provisões.

Nos mapas seguintes apresentam-se os movimentos ocorridos nas referidas rubricas de balanço.
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ACTIVO IMOBILIZADO
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AMORTIZAÇÕES
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8.2.9 — Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos
para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse
período
Não foram contraídos quaisquer empréstimos - a ARS Algarve IP, não tem capacidade
creditícia.
8.2.10 — Indicação dos diplomas legais, nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos
bens do imobilizado.
Não foram efectuadas reavaliações.
8.2.11 — Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações, conforme mapa anexo
Não aplicável.
8.2.12 a 8.2.31 – Não aplicável
8.2.32 — Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos, no exercício, em cada uma
das contas da classe 5 — «Fundo patrimonial», constantes do balanço.
Mapa de variação do Fundo Patrimonial
C. Conta

Rubricas

Saldo Inicial

51 Património

Aumentos

-

Diminuições

-

Saldo Final

-

-

Reservas

575
Subsídios
576
Doações
59 Resultados Transitados
88 Resultado do Exercício

21.939.743
-

Total F Patrimonial

6.633.224

-

21.939.743

35.350
5.609.453

5.609.453
20.915.972

-

35.350
25.364.205

5.644.803

-

1.023.771

-

19.754.752

25.364.205

1.196.570

8.2.33 — Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, de
acordo com o mapa seguinte:
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8.2.34 - Prestações de serviços» por actividades e por mercados (interno e externo)
Não houve actividade no mercado externo.

8.2.36 — Desdobramento da conta 75 — «Trabalhos para a própria entidade» por rubricas
da conta de Imobilizado – não houve movimento nesta conta

8.2.37 — Demonstração dos resultados financeiros, como segue:
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8.2.38 — Demonstração dos resultados extraordinários, como segue:
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8.3.1 — Alterações orçamentais
No decorrer do exercício foram efectuadas as alterações orçamentais constantes do mapa
seguinte:
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8.3.2 — Contratação administrativa
Os contratos submetidos avisto do Tribunal de Contas, com execução no exercício, constam do
mapa seguinte.
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8.3.3 — Execução de programas e projectos de investimentos
No mapa seguinte apresenta-se a execução dos projectos financiados pelos PIDDAC atribuído à
ARS Algarve, com indicação da dotação atribuída, ajustada com as alterações orçamentais
ocorridas no exercício, e respectiva execução descriminada por fonte de financiamento.
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E RESPECTIVAS TAXAS DE EXECUÇÃO TOTAL E POR PROJECTO FACE À DOTAÇÃO AJUSTADA FINAL
Unid: €
PIDDAC AJUSTADO
PROJECTOS

SALDO
(AJUST. - EXEC.)

EXECUÇÃO - FINAL-2010

RUBRICA
C.NAC. 312

TOTAL EXECUÇÃO

Total de Desp. Capital

C.NAC. 311

FEDER
- 411

FEDER 421

TOTAL

C.NAC.
- 312

C.NAC.
- 311

FEDER
- 411

FEDER
- 421

TOTAL

%

C.NAC.
- 312

C.NAC.
- 311

FEDER
- 411

FEDER 421

TOTAL

134.089

1.496.167

0

405.387

2.035.643

11.655

899.852

0

0

911.507

44,8%

122.434

596.315

0

405.387

1.124.136

112.629

1.496.167

0

337.887

1.946.683

6.718

899.852

0

0

906.570

46,6%

105.911

596.315

0

337.887

1.040.113

Obras

07.01.03

40.129

1.340.954

0

120.387

1.501.470

5.625

899.852

0

0

905.477

34.504

441.102

0

120.387

595.993

Equip. Informática

07.01.07

48.000

0

0

144.000

192.000

1.093

0

0

0

1.093

46.907

0

0

144.000

190.907

Software

07.01.08

24.500

0

0

73.500

98.000

0

0

0

0

0

24.500

0

0

73.500

98.000

Equip. Administr.

07.01.09

0

23.125

0

0

23.125

0

0

0

0

0

0

23.125

0

0

23.125

Equip. Básico

07.01.10

0

132.088

0

0

132.088

0

0

0

0

0

0

132.088

0

0

132.088

21.460

0

0

67.500

88.960

4.937

0

0

0

4.937

16.523

0

0

67.500

84.023

Total de Desp. Correntes

5,5%

Ajudas de custo

01.02.04

2.423

0

0

0

2.423

650

0

0

0

650

2.423

0

0

0

2.423

Deslocações e estadas

02.02.13

650

0

0

2.700

3.350

0

0

0

0

0

0

0

0

2.700

2.700

Est./parec./proj./cons.

02.02.14

2.600

0

0

15.000

17.600

0

0

0

0

0

2.600

0

0

15.000

17.600

Formação

02.02.15

6.000

0

0

23.250

29.250

0

0

0

0

0

6.000

0

0

23.250

29.250

Semin., exp. e similar.

02.02.16

4.867

0

0

9.351

14.218

3.117

0

0

0

3.117

1.750

0

0

9.351

11.101

Publicidade

02.02.17

3.170

0

0

17.199

20.369

1.170

0

0

0

1.170

2.000

0

0

17.199

19.199

Out. trabs. especializ.

02.02.20

1.750

0

0

0

1.750

0

0

0

0

0

1.750

0

0

0

1.750

Relatório de Actividades

2010

Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P.
P017 - SAÚDE

/

M023 - SAÚDE - SERVIÇOS INDIVIDUAIS

FUNCIONAL:

2024

7642 Construção da USF Guadiana

0

565.523

0

0

565.523

0

499.852

0

0

499.852

88,4%

0

65.671

0

0

65.671

7640 Construção da Ext. Saúde de S.
Marcos da Serra (Silves)

0

34.448

0

0

34.448

0

0

0

0

0

0,0%

0

34.448

0

0

34.448

5618 Benef./Conserv. Inst. e Equip. de
CS e Exts

0

520.000

0

0

520.000

0

400.000

0

0

400.000

76,9%

0

120.000

0

0

120.000

5386 Centro de Saúde de Portimão

0

313.483

0

0

313.483

0

0

0

0

0

0,0%

0

313.483

0

0

313.483

5387 Construção e Equip do
Laboratório de Saúde Púb.

0

62.713

0

0

62.713

0

0

0

0

0

0,0%

0

62.713

0

0

62.713

35.129

0

0

105.387

140.516

5.625

0

0

0

5.625

4,0%

29.504

0

0

105.387

134.891

35.129

0

0

105.387

140.516

5.625

0

0

0

5.625

29.504

0

0

105.387

134.891

98.960

0

0

300.000

398.960

6.030

0

0

0

6.030

92.930

0

0

300.000

392.930

Total de Desp. Capital

77.500

0

0

232.500

310.000

1.093

0

0

0

1.093

76.407

0

0

232.500

308.907

Total de Desp. Correntes

21.460

0

0

67.500

88.960

4.937

0

0

0

4.937

16.523

0

0

67.500

84.023

TOTAL MED 023

134.089

1.496.167

0

405.387

2.035.643

11.655

899.852

0

0

911.507

122.434

596.315

0

405.387

1.124.136

Total de Desp. Capital

112.629

1.496.167

0

337.887

1.946.683

6.718

899.852

0

0

906.570

105.911

596.315

0

337.887

1.040.113

6362 Gestão Ambiental dos Centros de
Saúde na Região Transf.
Total de Desp. Capital
6361 Coop. Sanitária Algarve e
Andaluzia - Observ. Saúde
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1,5%

44,8%
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