Relatório de
Atividades 2015

ÍNDICE
I.

INTRODUÇÃO ................................................................................................... 8
1.

II.

Orientações Gerais e Especificas .................................................................................. 8

ENQUADRAMENTO ....................................................................................... 9
1.

A Região de Saúde ....................................................................................................... 9

2.

Caracterização da ARS Algarve I.P. ........................................................................... 16
2.1

3.

III.

Atribuições e Estrutura Organizacional ................................................................................ 16

Metodologia de Elaboração do Relatório ................................................................... 19

ANÁLISE DESEMPENHO: AUTO-AVALIAÇÃO ............................................. 20

1.

Objetivos Estratégicos (OE) para 2015 ....................................................................... 20

2.

Resultados Alcançados e Desvios Verificados no Âmbito do QUAR 2015................ 21

3.

Análise das Causas de Incumprimento ou de Resultados Insuficientes ..................... 30

4.

Afetação Real e Prevista dos Recursos Humanos e Financeiros ................................ 33
4.1

Recursos Humanos............................................................................................................... 33

4.2

Recursos Financeiros............................................................................................................ 35

5.

Avaliação do Sistema de Controlo Interno ................................................................. 35

6.

Apreciação da qualidade dos serviços da ARS Algarve, IP pelos utilizadores .......... 37

7.

Audição dos colaboradores da ARS Algarve, IP ........................................................ 40

8. Comparação com o Desempenho de Outros Serviços, Organismos ou Orientações
Técnicas ............................................................................................................................. 45
9.

Desenvolvimento de Medidas para um Reforço Positivo do Desempenho ................ 45

IV.

Informação Sintética sobre Iniciativas de Publicidade Institucional ............ 46

V.

BALANÇO SOCIAL: Análise Sintética da Informação .................................. 46

1.

Estrutura Profissional .................................................................................................. 47

2.

Estrutura Etária e Sexo ................................................................................................ 49

3.

Trabalhadores por Nível de Habilitações ................................................................... 50

4.

Entrada e Saída de Trabalhadores .............................................................................. 51

5.

Modalidade de Horário de Trabalho e Assiduidade ................................................... 52

6.

Formação Profissional ................................................................................................ 54

7.

Caracterização ............................................................................................................ 55

VI.
1.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DAS UNIDADES PRESTADORAS DE CUIDADOS . 56
Rede de Referenciação de Urgência e Emergência do Algarve .................................. 56

Relatório de Atividades - 2014

Página 2

2.

Cuidados de Saúde Primários ..................................................................................... 58
2.1

Utentes Inscritos e Utilizadores ............................................................................................ 58

2.2

Indicadores de Produção dos Cuidados de Saúde Primários ............................................... 60

3.

Cuidados de Saúde Hospitalares ................................................................................ 60

VII. ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO PREVISTAS NO PLANO DE ATIVIDADES . 62
1.

Execução global do Plano .......................................................................................... 62

2.

Execução por Unidade Orgânica / Equipa /Núcleo .................................................... 63
2.1

Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP) ...................................................... 63

2.2.

Departamento de Gestão e Administração Geral (DGAG) ................................................. 176

2.3.

Departamento de Contratualização (DC)............................................................................ 183

2.4.

Unidade de Gestão de Recursos Humanos (UGRH) ........................................................... 191

2.5.

Núcleo de Formação .......................................................................................................... 197

2.6.

Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) ............................................................................... 200

2.7.

Unidade de Compras e Logística (UCL) .............................................................................. 208

2.8.

Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) ................................................................................. 212

2.9.

Assessoria de Imprensa e Comunicação (AIC) .................................................................. 219

2.10.

Equipa Coordenadora Regional dos Cuidados Continuados Integrados (ECR- Algarve)227

2.11.

Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD) ......... 232

2.12.

Núcleo de Rastreios........................................................................................................ 243

VIII.

AVALIAÇÃO FINAL ................................................................................. 253

1.

Apreciação Qualitativa e Quantitativa dos Resultados Alcançados ........................ 253

2.

Menção Proposta como Resultado da Auto-Avaliação – QUAR 2015 ..................... 254

3.

Conclusões Prospetivas ............................................................................................ 255

IX.

ANEXOS ..................................................................................................... 256

Índice de Gráficos
Gráfico 1: Taxa de Ocupação e Estada média nos Estabelecimentos Hoteleiros no Algarve e Evolução
Anual (variações homólogas -------------------------------------------------------------------------------------------- 9
Gráfico 2: Dormidas na hotelaria global do Algarve por país de origem 2015 (distribuição relativa) ------ 9
Gráfico 3: Evolução mensal do movimento de passageiros no Aeroporto de Faro em 2006, 2010 e 2014 10
Gráfico 4: % População residente por grandes grupos etários - 2015 ----------------------------------------- 11
Gráfico 5: Nados Vivos por Nacionalidade da Mãe -------------------------------------------------------------- 12
Gráfico 6: Taxas de Mortalidade Infantil, Fetal, Neonatal, Perinatal e Pós-Neonatal 2006-2014 da Região
Algarve ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14

Relatório de Atividades - 2015

Página 3

Gráfico 7: Taxas de Execução dos Indicadores do Parâmetro – Eficácia --------------------------------------- 29
Gráfico 8: Taxas de Execução dos Indicadores do Parâmetro – Eficiência ------------------------------------- 29
Gráfico 9: Taxas de Execução dos Indicadores do Parâmetro – Qualidade ----------------------------------- 29
Gráfico 10: Recursos Humanos Planeado versus Realizado ------------------------------------------------------- 34
Gráfico 11: Satisfação Global dos Colaboradores com a ARS Algarve, I.P. ----------------------------------- 40
Gráfico 12: Satisfação com as Condições de Trabalho------------------------------------------------------------ 41
Gráfico 13: Satisfação com as Condições de Higiene, Segurança, Equipamentos e Serviços ----------------- 42
Gráfico 14: Níveis de motivação ------------------------------------------------------------------------------------- 43
Gráfico 15: Modalidades de Vinculação ---------------------------------------------------------------------------- 48
Gráfico 16: Percentagem de trabalhadores por sexo ------------------------------------------------------------- 49
Gráfico 17: Trabalhadores por Nível de Habilitações ------------------------------------------------------------- 50
Gráfico 18: Saída de trabalhadores segundo o motivo ----------------------------------------------------------- 51
Gráfico 19: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano 2015, segundo o motivo de
ausência------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 53
Gráfico 20:Taxa de Variação 2014/2015- número de dias de ausência por motivo------------------------- 53
Gráfico 21: Número de exames realizados por serviço --------------------------------------------------------- 138
Gráfico 22: Percentagem de exames registados ----------------------------------------------------------------- 138
Gráfico 23: Adesão em 2015 comparativamente com a volta anterior --------------------------------------- 244
Gráfico 24: Três principais motivos de exclusão em 2015 ------------------------------------------------------ 244
Gráfico 25: Resultados Gerais em 2015 -------------------------------------------------------------------------- 244
Gráfico 26: Adesão ao rastreio do cancro do colo do útero em 2015 vs 2014 ----------------------------- 246
Gráfico 27: Resultados 2015 vs 2014 ----------------------------------------------------------------------------- 247
Gráfico 28: Relação entre utentes convocados e rastreados durante 2015 ---------------------------------- 248
Gráfico 29: Taxas de diagnóstico 2015 -------------------------------------------------------------------------- 249
Gráfico 30: Grau de Execução do QUAR da ARS Algarve ----------------------------------------------------- 253
Gráfico 31: Aferição do Cumprimento dos Objetivos Operacionais ------------------------------------------- 254
Gráfico 32: Taxa de Realização Decomposta por Parâmetro -------------------------------------------------- 254

Ilustração 1: Médias visualizações da página institucional – ano 2015 .............................................................. 222

Índice de Quadros
Quadro 1: Execução do QUAR da ARS Algarve-------------------------------------------------------------------- 21
Quadro 2: Execução do QUAR da ARS Algarve, I.P. por Parâmetros ------------------------------------------- 28

Índice de Tabelas
Tabela 1: Índice de disparidade do PIB per capita 2013 (Portugal=100) ------------------------------------- 10
Tabela 2: População Residente por Região, 2005-2015 --------------------------------------------------------- 11

Relatório de Atividades - 2015

Página 4

Tabela 3: Indicadores Demográficos --------------------------------------------------------------------------------- 13
Tabela 4: Mortalidade Infantil e Esperança de Vida à Nascença - 2014 -------------------------------------- 13
Tabela 5: Indicadores Saúde 2014 ---------------------------------------------------------------------------------- 15
Tabela 6: Execução do QUAR 2014 da ARS Algarve ------------------------------------------------------------- 22
Tabela 7: Orçamento 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------- 35
Tabela 8: Resultados do Questionário Aplicado aos Utilizadores Externos ------------------------------------- 39
Tabela 9: Resultados do Questionário Aplicado aos Colaboradores Internos ---------------------------------- 44
Tabela 10: Comparação com o Desempenho de outros Serviços e/ ou Orientações Técnicas ---------------- 45
Tabela 11: Trabalhadores por Modalidades de Vinculação ------------------------------------------------------ 47
Tabela 12: Trabalhadores por Carreira/Cargo -------------------------------------------------------------------- 48
Tabela 13: Trabalhadores por Escalão Etário ---------------------------------------------------------------------- 50
Tabela 14: Contagem das ações de formação profissional realizadas durante o ano 2015, por tipo de
ação, segundo a duração --------------------------------------------------------------------------------------------- 54
Tabela 15: Indicadores de Recursos Humanos ---------------------------------------------------------------------- 55
Tabela 16: Número de Atendimentos nos Serviços de Urgência Básica (SUB)----------------------------------- 57
Tabela 17: Movimento por Hora de Atendimento nos Serviços de Urgência Básica (SUB) - 2015 ----------- 57
Tabela 18: Número de Atendimentos nos Serviços de Urgência (SU) -------------------------------------------- 57
Tabela 19: Movimento por Hora de Atendimentos nos Serviços de Urgência (SU) - 2015 -------------------- 58
Tabela 20: Número Total de Utentes Inscritos Com e Sem Médico de Família Atribuído, por ACES (20142015) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59
Tabela 21: Número de Utentes Inscritos Ativos, Utentes Inscritos Não frequentadores Sem Médico de Família
Atribuído, por ACES (2014-2015)------------------------------------------------------------------------------------ 59
Tabela 22: Utilizadores por ACES 2014/2015 -------------------------------------------------------------------- 59
Tabela 23: Produção dos Cuidados de Saúde Primários na Região Algarve (2014 e 2015) ---------------- 60
Tabela 24: Consultas realizadas nos hospitais da Região Algarve e taxas de crescimento (2014-2015) -- 60
Tabela 25: Indicadores de Internamento nas Unidades Hospitalares da Região do Algarve, 2014-2015 - 61
Tabela 26: Total de Atendimentos na Urgência por Serviço dos Hospitais da Região Algarve e taxas de
crescimento (2014-2015) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 61
Tabela 27: Produção Cirúrgica nos Hospitais da Região Algarve e taxas de crescimento (2014/2015) --- 62
Tabela 29: Nível de adesão aos programas de VE das IACS no CHA ------------------------------------------ 75
Tabela 30: Nível de adesão aos programas de VE das IACS nos Hospitais Privados ------------------------- 76
Tabela 31: Doentes que mantêm a profilaxia antibiótica cirúrgica por mais de 24h na ausência de infeção
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76
Tabela 32: Caraterização da Atividade das ELI’s - Referenciação ao SNIPI --------------------------------- 116
Tabela 33: População Abrangida ---------------------------------------------------------------------------------- 117
Tabela 34: Equipas GASMI ----------------------------------------------------------------------------------------- 121
Tabela 35: Número de exames executados mensalmente e anualmente por ACeS -------------------------- 138
Tabela 36: Testes realizados no CAD, ACeS e Comunidade, em 2015---------------------------------------- 166
Tabela 37: Testes realizados nos ACES em 2015 ---------------------------------------------------------------- 167

Relatório de Atividades - 2015

Página 5

Tabela 38: Preservativos distribuídos na UALG em 2015 ------------------------------------------------------- 168
Tabela 39: Testes realizados na Campanha de Verão 2015 --------------------------------------------------- 168
Tabela 40: Material distribuído em 2015 ------------------------------------------------------------------------- 169
Tabela 41: Troca de seringas-Material distribuído em 2015 --------------------------------------------------- 170
Tabela 42: Situação patrimonial no triénio 2013/2015 -------------------------------------------------------- 177
Tabela 43: Rácios Financeiros --------------------------------------------------------------------------------------- 178
Tabela 44: Resumo da Situação Económica ----------------------------------------------------------------------- 178
Tabela 45: Demonstração de Resultados 2013/2015 ----------------------------------------------------------- 179
Tabela 46: Evolução dos Custos com Subcontratos --------------------------------------------------------------- 180
Tabela 47: Evolução dos Custos com Pessoal---------------------------------------------------------------------- 181
Tabela 48: Proveitos e Ganhos ------------------------------------------------------------------------------------- 182
Tabela 49: Resultados ----------------------------------------------------------------------------------------------- 182
Tabela 50: Resultados Atividades realizadas em 2015 --------------------------------------------------------- 197
Tabela 51: Dados Estatísticos referentes ao movimento assistencial da RNCCI – 2015 --------------------- 229
Tabela 52: Atividades desenvolvidas pela ETE de Prevenção de acordo com os objetivos planeados para o
ano de 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 233
Tabela 53: Atividades desenvolvidas pela ETET do Sotavento de acordo com os objetivos planeados para o
ano de 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 234
Tabela 54: Atividades desenvolvidas pela UDA de acordo com os objetivos planeados para o ano de
2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 235
Tabela 55: Atividades desenvolvidas pela ETERD de acordo com os objetivos planeados para o ano de
2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 236
Tabela 56: Atividades desenvolvidas pela ETE de Reinserção de acordo com os objetivos planeados para o
ano de 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 237

Índice de Figuras
Figura 1:Organograma ARS Algarve, IP ---------------------------------------------------------------------------- 18
Figura 2: Pirâmide etária dos utentes inscritos na Região Algarve (2015) -------------------------------------- 58

Relatório de Atividades - 2015

Página 6

SIGLAS E ACRÓNIMOS
ACES ACSS ARS CAD CDP
CCAS CHA, EPE CRI CSPCT DDO
DGS DICAD ERA ERCCI ERTA IDT,IP IGAS INE INEM MCDT NV OE PIB PLA PNRCAD PNS PORI PRACE PRI QUAR LVCR
RRMD SICAD SIDA SIM SNS SUB UA UCC UCSP UD USF VPP

Agrupamentos de Centros de Saúde
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
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Comportamentos Aditivos e Dependências
Centro de Diagnóstico Pneumológico
Conselho Coordenador da Avaliação de Serviços
Centro Hospitalar do Algarve, EPE
Centros de Respostas Integradas
Cuidados de Saúde Primários
Comunidades Terapêuticas
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Direção Geral da Saúde
Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
Equipa Regional de Apoio
Equipa Regional de Coordenação dos Cuidados Continuados Integrados
Entidade Regional de Turismo do Algarve
Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P.
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Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica
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Produto Interno Bruto (PIB)
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Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020
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Plano Operacional de Respostas Integradas
Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado
Programa de Respostas Integradas
Quadro de Avaliação e Responsabilização
Lei de Vínculos Carreiras e Remunerações
Redução de Riscos e Minimização de Danos
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
Sistema de Informação Multidisciplinar
Serviço Nacional de Saúde
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Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados
Unidade de Desabituação
Unidade de Saúde Familiar
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I.

INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Atividades 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, com o Relatório de Atividades e a Avaliação de Desempenho deste
Instituto tendo por base Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na
Administração pública – SIADAP.
No presente relatório, expor-se-á a atividade desenvolvida, descrevendo os recursos humanos,
financeiros e de outra natureza, afetos à prossecução dessa mesma atividade, expondo igualmente
o enquadramento em que se desenvolveu e a análise dos resultados obtidos, incluindo a divulgação
da atividade realizada pelos serviços, o grau de consecução dos objetivos definidos e de
realização das atividades programadas e desenvolvidas e os recursos utilizados, no ano de 2015,
pela Administração Regional de Saúde do Algarve I.P..
Pretende-se, deste modo, não só cumprir a obrigação legalmente estabelecida de apresentar o
relato da atividade desenvolvida mas, também, disponibilizar a todos os interessados a informação
essencial para uma análise e reflexão crítica sobre a atividade desenvolvida e o nível de
desempenho do organismo.
A perceção dos resultados apresentados no presente relatório de atividades será facilitada
através de algumas considerações prévias à enunciação das atividades desenvolvidas pela ARS
Algarve em 2015.
Neste sentido, no ano em análise, ocorreram várias situações que incitaram a uma adaptação
organizacional, não apenas no funcionamento da ARS Algarve, com a mudança de instalações da
ARS Algarve, a carência crónica/sistemática de recursos humanos, como também a continuação da
difícil conjuntura económica e financeira que o país atravessa, que se traduziu na definição e
adoção de medidas restritivas, em termos orçamentais, foram as situações que mais impacto
tiveram no funcionamento deste Instituto.

1. Orientações Gerais e Especificas
No desenvolvimento da atividade realizada em 2015, a ARS Algarve, I.P. orientou-se pelas normas
e princípios que decorrem do respetivo enquadramento legal e que condicionam a sua atividade,
nomeadamente, as leis orgânicas do Ministério da Saúde e da ARS Algarve, I.P., o Programa do
Governo, o regime do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação da Administração Pública
(SIADAP).
Assumiram particular relevância, como linhas de orientação estratégica, as decorrentes das
Grandes Opções do Plano para 2015 (GOP), bem como os objetivos estratégicos e específicos
traçados nas cartas de missão e que traduzem o compromisso assumido por esta Administração
Regional de Saúde.
A atividade foi, igualmente, alinhada com o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e com as
―Orientações para elaboração de planos de atividades e quadros de avaliação e responsabilização
dos serviços do Ministério da Saúde‖, emanadas do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde (SEAS), no quadro dos vetores estratégicos definidos pelo Ministério da Saúde.
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II.

ENQUADRAMENTO

1. A Região de Saúde
Reconhecido internacionalmente como destino de férias, o Algarve é a principal região turística do
país, contribuindo de forma decisiva para a internacionalização da economia portuguesa.
A taxa de ocupação média anual subiu, em 2015, tanto em Portugal como no Algarve,
relativamente a 2014. A subida na região foi de 3,7 p.p. atingindo uma média anual de 49,2%,
tendo-se superado, inclusivamente, os valores registados em 2014.
O Algarve mantém-se como a principal região turística do país, concentrando mais de um terço de
todas as dormidas realizadas em Portugal.
Gráfico 1: Taxa

de Ocupação e Estada média nos Estabelecimentos Hoteleiros no Algarve e
Evolução Anual (variações homólogas

Tx variação homóloga 2015/14:
Tx variação homóloga 2015/13:

Tx Ocupação
3,7 p.p.
3,0 p.p.

Estada Média
-0,1 noites
-0,2 noites

Fonte: http://www.ciitt.ualg.pt/impactur/dt_trim_flu.asp?nut=15# acedido a 8/06/2016

O crescimento do turismo no Algarve foi impulsionado pelos estrangeiros, com os turistas britânicos
no topo, com 5,5 milhões de dormidas (+5,8% ou 300 mil dormidas a mais) e o mercado alemão
continuou a ocupar a terceira posição no ranking de países. Em sentido contrário, as dormidas dos
turistas portugueses caíram 3,1%, para os 3,8 milhões.
Gráfico 2: Dormidas

na hotelaria global do Algarve por país de origem 2015 (distribuição
relativa)

Fonte: http://www.ciitt.ualg.pt/impactur/dt_trim_flu.asp?nut=15# acedido a 8/06/2016
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O movimento total de passageiros no aeroporto de Faro aumentou, em 2014, cerca de 3,1%
relativamente a 2013. Foram registados, aproximadamente 6,17 milhões de passageiros em voos
comerciais, o que representa 17% do movimento global do país.
Apesar do aumento do movimento total verificado nos últimos anos, mantém-se a forma da curva
de procura ao longo dos mesmos (muito movimento nos meses de verão e pouco nos meses de
inverno). Nos meses de inverno (novembro, dezembro, janeiro e fevereiro) verifica-se uma queda
muito significativa do número de passageiros.
Gráfico 3: Evolução

mensal do movimento de passageiros no Aeroporto de Faro em 2006, 2010 e
2014

Fonte: INE

A taxa de evolução real do PIB no Algarve foi a segunda mais alta com 0,99%, sendo que a dos
Açores (1,05%) foi a mais alta de todas as regiões do País. A região da Madeira com 0,40% foi a
que teve a taxa mais baixa, seguindo-se Alentejo com 0,73%, o Centro com 0,79%, o Norte e
Lisboa, ambas com 0,97%.
O índice de disparidade do PIB per capita do Algarve relativamente à média nacional é de 101,
acima dos indices das regiões do Norte (81), Centro (86) e Alentejo (92), Açores 91 e Madeira 95.
A região de Lisboa foi quem teve maior índice de disparidade per capita 139.
Tabela 1: Índice

de disparidade do PIB per capita 2013 (Portugal=100)

Fonte: Fonte: INE, I.P., Contas regionais (Base 2011).
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Indicadores Demográficos
A forte concentração populacional registada na faixa litoral; a sazonalidade; o aumento da
população imigrante, bem como da multiculturalidade e o reforço e diversificação da oferta
turística, são aspetos específicos da região do Algarve, que merecem especial atenção e que
influem no contexto sócio-demográfico da região.
Tabela 2: População

Residente por Região, 2005-2015

Fonte: INE

Nos últimos 10 anos (2005-2015) a região do Algarve aumentou cerca de 6% a sua população
residente.
Em 2015, a Região do Algarve tinha uma estrutura populacional envelhecida, registando uma
percentagem de população jovem (15%) e uma percentagem de pessoas idosas (21%).
Gráfico 4: %

População residente por grandes grupos etários - 2015

Fonte: INE

O gráfico 5 mostra a evolução dos nascimentos por nacionalidade da mãe no período de
2008/2015.
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Gráfico 5:

Nados Vivos por Nacionalidade da Mãe

Fonte: Hospitais do Algarve

De acordo com os dados disponibilizados pelos Hospitais do Algarve, referentes ao ano de 2015,
nasceram na região do Algarve 4.070 crianças, (das quais 678 são filhos de mãe estrangeira) mais
346 do que em 2014, traduzindo um acréscimo de 9%, face ao ano anterior. A região do Algarve
é uma das regiões portuguesas com maior natalidade, apresentando valores acima da média
nacional, confirmando a crescente importância da população migrante no Algarve e na sua
contribuição para o rejuvenescimento da população da região.
Nos indicadores demográficos o INE ao nível da região do Algarve apenas dispõe de informação
até 31 de Dezembro de 2014, na qual a população residente no Algarve foi estimada em
441.468 pessoas, de que resultou uma taxa de crescimento efetivo de valor negativo (-0,39%).
Para esta evolução concorreram valores negativos quer da taxa de crescimento natural (-0,15%)
quer da taxa de crescimento migratório (-0,24%), conforme se observa na tabela seguinte.
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Tabela 3: Indicadores

Demográficos

Contexto demográfico e social 2014

Algarve

Portugal

Estimativas da População Residente (31_XII_2014)

441 468

10 374 822

Acréscimo Populacional

-890

-52 479

Saldo Natural

-929

-22 423

Saldo Migratório

-39

-30 056

Taxa de crescimento efectivo (%)

-0,20

-0,50

Taxa de crescimento natural (%)

-0,21

-0,22

Taxa de crescimento migratório (%)

0,01

-0,29

Índice de Dependência Total

55,9

53,0

Índice de Dependência de Jovens

23,7

22,0

Índice de Dependência de Idosos

32,2

31,1

Taxa bruta de natalidade (por mil habitantes)

8,5

7,9

Índice sintético de fecundidade

1,35

1,23

Taxa bruta de mortalidade (por mil habitantes)

10,6

10,1

Taxa de abandono precoce de educação e formação (*)

15,9

13,7

Taxa de escolaridade do nível de ensino básico (*)

72,2

68,5

Taxa de escolaridade do nível de ensino secundário (*)

47,1

47,9

0,97

0,34

13,9

9,6

População estrangeira que solicitou estatuto legal de residente por 100
habitantes
Proporção de casamentos celebrados entre indivíduos de nacionalidade
portuguesa e nacionalidade estrangeira
(*) Informação de 2015.

Fonte: INE, Estatísticas Demográficas 2014

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 2014 uma Taxa de Mortalidade Infantil de 2,9 óbitos/1.000 nados vivos igual ao
registado em Portugal.
Tabela 4: Mortalidade Infantil e Esperança de Vida à Nascença - 2014

Mortalidade
Projeção
Infantil (/1000
2016
nados vivos)
Portugal

2,9

2,1

Algarve

2,9

2,0

Esperança
de vida à Projeção
2016
nascença
80,2
81,7
80,2

Fonte: INE e PNS 2012-2016
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79,9

Enquanto a mortalidade infantil é reconhecidamente um indicador da condição de vida e de saúde
de uma população, a mortalidade perinatal, cuja evolução, no período 2006 a 2014, é
apresentada no gráfico seguinte, é considerada um indicador sensível da adequação da assistência
obstétrica e neonatal e do impacto de programas de intervenção nesta área, pela relação estreita
que guarda com a assistência prestada à gestante e ao recém-nascido.
Gráfico 6: Taxas

de Mortalidade Infantil, Fetal, Neonatal, Perinatal e Pós-Neonatal 2006-2014 da
Região Algarve

Fonte: INE, elaboração própria

Na Mortalidade Infantil – observada em 2014 foi, em termos globais, comparável com os anos
anteriores, mostrou-se aumentada relativamente a 2013.
Na Mortalidade Fetal – observou-se um aumento significativo relativamente a 2013 (1,6 em 2013
e 2,9 em 2014).
A Mortalidade Pós-Neonatal – Denotou um decréscimo relativamente a 2013, e mostrou-se em
linha com o observado nos anos anteriores exceto 2012.
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Tabela 5: Indicadores

Saúde 2014

Indicadores de Saúde - 2014

Algarve

Portugal

19,33
3,5
5,6

19,12
4,5
6,4

Farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000 habitantes

0,3

0,3

Farmacêuticos por 1000 habitantes (2012)

0,82

1,1

Taxas Mortalidade Padronizadas (TMP) : por 100 000 habitantes

559,0

535,2

0,4

0,3

132,1

146,4

38,2

34,3

13,6

7,8

160,5

152,4

24,5

21,2

22,1

18,2

4,6

2,5

1,9

1,2

Esperança média de vida aos 65 anos
Médicos por 1000 habitantes
Enfermeiros por 1000 habitantes

Taxa de incidência de casos notificados de doenças de
declaração obrigatória (‰) (2010)
TMP: por doenças do aparelho circulatório por 100 000
habitantes (2013)
TMP:por doenças isquémicas do coração por 100 000 habitantes
(2013)
TMP: por lesões autoprovocadas intencionalmente (suicídio) por
100 000 habitantes (2013)
TMP: por tumores malignos por 100 000 habitantes (2013)
TMP: por tumor maligno do cólon e recto por 100 000
habitantes (2013)
TMP: por tumor maligno da mama feminina por 100 000
habitantes (2013)
TMP: por tumor maligno do colo do útero por 100 000
habitantes (2013)
TMP: por tuberculose por 100 000 habitantes (2013)
TMP= Taxa de Mortalidade Padronizada

Fonte: www.ine.pt

No que se refere às principais Causas de Morte verificamos, quando se analisam as Taxas de
Mortalidade Padronizadas mais frequentes, o Algarve apresenta taxas superiores às do continente
português, destacando-se como causas mais importantes a mortalidade por Cancro, as doenças
isquémicas do coração e as lesões autoprovocadas intencionalmente (Suicídio).
No que se refere a Médicos/1000 habitantes e Enfermeiros/1000 habitantes os últimos dados
disponíveis mostram que o Algarve apresenta indicadores desfavoráveis quando comparado com o
País.
Esta escassez de recursos humanos, que se tem vindo a acentuar nos últimos anos, no que respeita
ao grupo de pessoal médico, constitui um dos principais constrangimentos à consolidação da
reforma dos CSP e à melhoria da acessibilidade dos cidadãos à prestação de cuidados.
Em síntese, e conjugando a análise dos principais indicadores demográficos e de saúde, podemos
caracterizar a situação do Algarve como a de uma região que, apesar de registar uma dinâmica
de algum crescimento demográfico, sustentada por uma população estrangeira jovem, é mais
envelhecida que a média do país, 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.
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2. Caracterização da ARS Algarve I.P.
2.1 Atribuições e Estrutura Organizacional
Nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 22/2012 de 30 de Janeiro, a ARS Algarve, IP
prossegue as seguintes atribuições:
a. Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas globais e sectoriais, visando
o seu ordenamento racional e a otimização dos recursos;
b. Participar na definição das medidas de coordenação intersectorial de planeamento, tendo
como objetivo a melhoria da prestação de cuidados de saúde;
c. Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde e acompanhar a respetiva execução a
nível regional;
d. Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de modo a garantir a
proteção e promoção da saúde das populações;
e. Assegurar a execução dos programas de intervenção local com vista à redução do consumo de
substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição das dependências;
f. Desenvolver, consolidar e participar na gestão da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados de acordo com as orientações definidas;
a. Assegurar o planeamento regional dos recursos humanos, financeiros e materiais, incluindo a
execução dos necessários projetos de investimento, das instituições e serviços prestadores de cuidados
de saúde, supervisionando a sua afetação;
b. Elaborar, em consonância com as orientações definidas a nível nacional, a carta de instalações
e equipamentos;
c. Afetar, de acordo com as orientações definidas pela Administração Central do Sistema de
Saúde, I. P., recursos financeiros às instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde integrados
ou financiados pelo Serviço Nacional de Saúde e a entidades de natureza privada com ou sem fins
lucrativos, que prestem cuidados de saúde ou atuem no âmbito das áreas referidas nas alíneas e) e f);
d. Celebrar, acompanhar e proceder à revisão de contratos no âmbito das parcerias público privadas, de acordo com as orientações definidas pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.
P., e afetar os respetivos recursos financeiros;
e. Negociar, celebrar e acompanhar, de acordo com as orientações definidas a nível nacional, os
contratos, protocolos e convenções de âmbito regional, bem como efetuar a respetiva avaliação e
revisão, no âmbito da prestação de cuidados de saúde bem como nas áreas referidas nas alíneas e) e
f);
f. Orientar, prestar apoio técnico e avaliar o desempenho das instituições e serviços prestadores
de cuidados de saúde, de acordo com as políticas definidas e com as orientações e normativos emitidos
pelos serviços e organismos centrais competentes nos diversos domínios de intervenção;
g. Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores de cuidados de saúde de
modo a garantir o cumprimento da rede de referenciação;
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h. Afetar recursos financeiros, mediante a celebração, acompanhamento e revisão de contratos
no âmbito dos cuidados continuados integrados;
i. Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde;
j. Licenciar as unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde e as unidades da área das
dependências e comportamentos aditivos do sector social e privado;
k. Emitir pareceres sobre planos diretores de unidades de saúde, bem como sobre a criação,
modificação e fusão de serviços;
l. Emitir pareceres sobre a aquisição e expropriação de terrenos e edifícios para a instalação de
serviços de saúde, bem como sobre projetos das instalações de prestadores de cuidados de saúde.
A ARS Algarve, I.P. estrutura-se hierarquicamente em três Departamentos, dois Gabinetes, duas
Unidades Orgânicas Flexíveis e uma equipa multidisciplinar.
Para além dos serviços acima identificados, a ARS, Algarve, IP integra ainda três Agrupamentos de
Centros de Saúde (ACES).
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Figura 1:Organograma
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Serviço de Prestações
Indiretas

Núcleo de Sistemas de
Informação e Comunicação

Se rv iços
Farmacêuticos

Se rv iço de
Ge stão e
Transporte de
Doe ntes

3. Metodologia de Elaboração do Relatório
A elaboração do presente relatório teve em conta o normativo previsto no artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007,
de 28 de Dezembro e, em concreto, apoiou-se no documento de Orientação Técnica emitido pelo Conselho
Coordenador de Avaliação dos Serviços de 12 de janeiro de 2009.
Nestes termos, o presente relatório estrutura-se em nove secções principais:


Introdução, com uma breve análise conjuntural e as orientações gerais e específicas



Enquadramento da região de saúde e uma breve caracterização da ARS Algarve, suas atribuições e
estrutura organizacional.



Análise de desempenho: Autoavaliação, com a apresentação dos resultados alcançados e dos desvios
verificados no QUAR e no Plano de Atividades 2015 e ainda da:
- Afetação real e prevista de recursos humanos e financeiros;
- Avaliação do sistema de controlo interno;
- Audição de dirigentes intermédios e dos demais trabalhadores;
- Comparação com o desempenho de serviços idênticos a nível nacional e internacional.
- Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do desempenho;



Iniciativas de publicidade institucional, nos termos do n.º 10 da Resolução do Conselho de Ministros n.º
47/2010, de 25 de junho e da Portaria n.º 1297/2010, de 21 de dezembro;



Balanço Social, com uma análise sintética da informação e resultados alcançados no plano da
formação;



Principais atividades das unidades prestadoras de cuidados;



Atividades previstas e não previstas no plano de atividades;



Avaliação final com a apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados e com a
menção proposta pelo dirigente máximo do serviço como resultado da autoavaliação.

Este relatório encerra ainda com anexos relativos: às fichas de atividades por unidade orgânica e
correspondentes resultados alcançados; assim como, os quadros referentes ao balanço social.
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III.

ANÁLISE DESEMPENHO: AUTO-AVALIAÇÃO

A avaliação de desempenho da ARS Algarve IP é efetuada com base no Subsistema de Avaliação do
Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1), a qual assenta no Quadro de Avaliação e
Responsabilização (QUAR). O processo de avaliação dos serviços prevê a apresentação de um relatório de
auto-avaliação anual que evidencie os resultados alcançados e os desvios verificados, face às metas fixadas
para os respetivos objetivos 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 objetivos, indicadores e metas definidos para o ano de 2015 bem como os
resultados obtidos e desvios verificados.

1. Objetivos Estratégicos (OE) para 2015
No âmbito das atribuições e competências que lhe estão cometidas foram definidos cinco objetivos
estratégicos que orientaram a ARS Algarve, I.P. em 2015:

OE 1
•Continuar a melhorar a qualidade e o acesso dos utentes da região aos cuidados de saúde,
quer a nível da organização, quer ao nível da prestação

OE 2
•Implementar na região os programas prioritários do Plano Nacional de Saúde visando a
integração e a sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde.

OE 3
•Aproximar os cuidados de saúde dos cidadãos, reforçando os cuidados primários os cuidados
continuados e os paliativos

OE 4
•Promover uma politica de redução de custos mantendo uma prestação de cuidados de
qualidade, otimização de recursos e modernização administrativa

OE 5
•Melhorar os diálagos interno e externo tendo em vista uma comunicação de excelência,
promovendo uma participação ativa dos profissionais e dos cidadãos na concretização das
estratégias da região
O Quadro de Avaliação e Responsabilização 2015 (QUAR) da ARS Algarve, IP, aprovado por despacho do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde estabeleceu 17 Objetivos Operacionais nos parâmetros
de eficácia, eficiência e qualidade, num total de 28 indicadores de medida.
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2. Resultados Alcançados e Desvios Verificados no Âmbito do QUAR 2015
No quadro que se segue é apresentada a execução do QUAR de 2015 da ARS Algarve, I.P., traduzida em
taxas de realização e seus desvios em relação à meta, correspondentes a cada objetivo operacional (OOp).
Quadro 1: Execução

do QUAR da ARS Algarve

Taxa de Realização dos Objectivos
Parâmetros

Objetivo

Eficácia

Taxa de Realização Objetivos
25%

Obj. 1
Obj. 2
Obj. 3
Obj.4 ®
Obj.5 ®
Obj.6 ®
Eficiência

100%
46%
113%
100%
95%
117%
33%

Obj.7
Obj.8
Obj.9 ®
Obj.10 ®
Obj.11 ®
Qualidade
Obj. 12
Obj. 13
Obj. 14 ®
Obj. 15 ®
Obj. 16 ®
Obj. 17
Taxa de Realização Global

97%
0%
116%
100%
100%
44%
105%
135%
135%
102%
100%
100%

Desvio
0%
0%
-54%
13%
0%
-5%
17%
33%
-3%
-100%
16%
0%
0%
44%
5%
35%
35%
2%
0%
0%

Meta
Atingiu
Atingiu
Não Atingiu
Superou
Atingiu
Não Atingiu
Superou
Não Atingiu
Não Atingiu
Não Atingiu
Superou
Atingiu
Atingiu
Superou
Superou
Superou
Superou
Superou
Atingiu
Atingiu

102%

Na tabela que se segue é apresentada a execução do QUAR de 2015 da ARS Algarve, traduzida em
resultados e taxas de realização, correspondentes a cada objetivo operacional (OOp) e indicadores.

Relatório de Atividades - 2015

Página 21

Tabela 6: Execução do QUAR 2014 da ARS Algarve
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ANO: 2015
Ministério da Saúde
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE
MISSÃO DO ORGANISMO : Garantir à população da Região do Algarve

o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de

intervenção.
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
DESIGNAÇÃO

OE 1: Continuar a melhorar a qualidade e o acesso dos utentes da região aos cuidados de saúde, quer a nível da organização, quer ao nível da prestação.
OE 2: Implementar na região os programas prioritários do Plano Nacional de Saúde visando a integração e a sustentabilidade económica e financeira do sistema de saúde.
OE 3: Aproximar os cuidados de saúde dos cidadãos, reforçando os cuidados primários os cuidados continuados e os paliativos.
OE 4: Promover uma politica de redução de custos mantendo uma prestação de cuidados de qualidade, otimização de recursos e modernização administrativa.
OE 5: Melhorar os diálagos interno e externo tendo em vista uma comunicação de excelência , promovendo uma participação ativa dos profissionais e dos cidadãos na concretização das estratégias da região.
OBJECTIVOS OPERACIONAIS
EFICÁCIA

25,0

OOp1: Melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde hospitalares na Região do Algarve (OE1, OE3)

Peso: 10,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

1

Percentagem de cirurgias em ambulatório, relativamente ao
total de cirurgias programadas (%)

47,1%

57,7%

56,0%

53,4%

46,0%

47%

51%

52

3

58

50%

Ano

53

100%

Atingiu

2

Taxa de primeiras consultas hospitalares (Nº de 1ªs consultas
médicas/Total de consultas médicas) (%)

27,0%

32,1%

31,5%

31,2%

30,0%

31%

29%

30

2

35

50%

Ano

29

100%

Atingiu

Classificação

INDICADORES

OOp2: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados de elevada qualidade para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e recto (OE2)

Peso: 10,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Taxa de
Realização

3

Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível abrangidas
pelo programa de rastreio do cancro da mama (%)

n.d

n.d

n.d

57,9%

61%

59%

66%

67

2

100

40%

Ano

61

94%

Não atingiu

4

Taxa de cobertura de mulheres em idade elegível abrangidas
pelo programa de rastreio do cancro do colo do útero (%)

n.d

n.d

n.d

n.d

2%

13%

21%

22

2

100

40%

Ano

22

100%

Atingiu

5

Taxa de cobertura da população em idade eligível abrangida
pelo programa de rastreio do cancro do cólon e recto (%)

n.d

n.d

n.d

n.d

6%

11%

14%

15

2

100

20%

Ano

33

105%

Superou

Classificação

INDICADORES

OOp3: Melhorar o acesso da pessoa com Diabetes aos cuidados de saúde (conforme despacho 3502/2013 ) (OE1 , OE2)
INDICADORES

6

7

Número de Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF) com
Plano de Ação para o próximo ano entregue
Taxa de adesão ao rastreio da retinopatia diabética (%)

Peso: 10,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Taxa de
Realização

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

0

1

0

3

50%

Ano

3

125%

Superou

71,0%

73,0%

74,0%

75,0%

80,0%

71,0%

66,0%

67

5

85

50%

Ano

67

100%

Atingiu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

40%

45%

46

10

90

100%

Ano

40

100%

Atingiu

OOp4: Melhorar o acesso dos doentes com AVC (OE1 ,OE2, OE4) ( R )
INDICADORES
8

Percentagem de admissão de doentes em Unidades de AVC
com encaminhamento através das "Vias Verdes" (%)
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OOp5: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação (OE1, OE2, OE4) ( R)
INDICADORES
Taxa de cobertura vacinal da vacina DTPa (PNV cumprido) aos
2 anos (%)

9
10
11

Taxa de cobertura vacinal da VASPR II aos 7 anos (%)
Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos
institucionalizados

Peso: 25,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Taxa de
Realização

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

97%

97%

98

1

100

40%

Ano

94

97%

Não atingiu

n.d

n.d

n.d

n.d

94%

96%

97%

98

1

100

40%

Ano

90

93%

Não atingiu

89,9%

89,9%

89,5%

93,6%

91,8%

90%

90%

91

2

100

20%

Ano

87

98%

OOp6: Assegurar a deteção precoce do cancro-rectal na população inscrita dos ACES (OE1,OE2,OE3) ( R )
INDICADORES

12

Percentagem inscritos entre 50 e 74 anos com exame de
deteção (PSOF) precoce do cancro colo-rectal actualizado (%)

Classificação

Não atingiu

Peso: 25,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

n.d

n.d

n.d

2

2,1

9

13

14

1

20

100%

Ano

18

117%

Superou

EFICIÊNCIA

35,0

OOp7: Reduzir o custo com medicamentos e MCDT nos Cuidados de Saúde Primários (OE4,OE5)
INDICADORES

Peso: 10,0
Taxa de
Classificação
Realização

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

13

Custo médio PVP de medicamentos faturados por utilizador
nos ACES (em €)

n.d

n.d

n.d

163,9

142,8

135,7

144,0

142

5

126

50%

Ano

143

100%

Atingiu

14

Custo médio de MCDT faturados por utilizador nos ACES (em
€)

n.d

n.d

n.d

48,1

44,9

44,8

49,0

44

5

35

50%

Ano

53

93%

Não atingiu

OOp8: Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC em relação a 2012 (OE1, OE2)
INDICADORES

15

Percentagem de ACES com oferta de espirometria realizada
nos CSP em integração com a pneumologia hospitalar (%)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

33

0

33

0

100

100%

Ano

0

OOp9: Assegurar o acesso a um médico de família aos utentes inscritos (OE1,OE3) ( R )
INDICADORES
16

Percentagem de utentes com médico de família atribuído (%)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.d

73,6%

72,5%

68,9%

69,0%

69%

65%

69

5

80

100%

Ano

76

Peso: 10,0
Taxa de
Classificação
Realização
0%

Peso: 25,0
Taxa de
Classificação
Realização
116%

OOp10: Aumentar a utilização de medicamentos genéricos na região (OE1,OE4) ( R )
INDICADORES

17

Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em
embalagens, no total de embalagens (%)

18

Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos (%)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

n.d

n.d

n.d

31,5%

35%

39%

41%

42

2

45

100%

Ano

41

100%

Atingiu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.d

n.d

2,6%

5,9%

8,4%

11,5%

11,0%

12

2

15

100%

Ano

11

Peso: 30,0
Taxa de
Classificação
Realização
100%

QUALIDADE

Atingiu

40,0

OOp12:Elaborar orientações terapêuticas para divulgação junto dos médicos de família (OE1, OE4, OE5)
INDICADORES

Superou

Peso: 25,0

OOp11: Aumentar a taxa de visitas domiciliárias médicas (OE1,OE3,OE5) ( R )
INDICADORES

Não atingiu

Peso: 10,0
Taxa de
Classificação
Realização

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

19

Nº de ações de formação sobre prescrição de grupos farmacoterapêuticos, com impacto no volume de prescrições nos CSP

n.d

n.d

n.d

2

2

0

1

1

0

2

20%

Ano

4

135%

Superou

20

Percentagem de prescrição de Metformina no total de
Antidiabéticos Orais (%)

n.d

n.d

n.d

16,0%

19,0%

22,0%

24,0%

25

2

30

40%

Ano

30

125%

Superou

21

Percentagem de prescrição de Diuréticos tiazídicos no total
de Anti-hipertensores (%)

n.d

n.d

n.d

39,0%

38,0%

38,0%

38,0%

39

2

45

40%

Ano

25

69%

Não atingiu

OOp13: Promover a formação profissional dos trabalhadores da ARS Algarve, I.P. (OE4,OE5)
INDICADORES
22

Taxa de participação em formação (nº de participantes em
formação/Total de efetivos) (%)
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.d

n.d

n.d

39%

55%

46%

55%

56

2

60

100%

Ano

65

Página 24

Peso: 10,0
Taxa de
Classificação
Realização
135%

Superou

OOp14: Melhorar os registos de morbilidade nos ACES (OE3, OE4, OE5) ( R )
INDICADORES

23

Percentagem de consultas médicas presenciais que deram
origem a pelo menos uma codificação de um problema
associado (%)

Peso: 20,0
Taxa de
Classificação
Realização

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.d

n.d

n.d

53,1%

69%

76%

80%

81

1

90

100%

Ano

94

135%

Classificação

OOp15: Promoção de uma política de vigilância em saúde materno-infantil (OE1, OE2, OE4) ( R )
INDICADORES

Superou

Peso: 25,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

Taxa de
Realização

24

Precocidade da 1ª consulta em saúde materna nos ACES da
região (%)

n.d

n.d

84,0%

80,0%

79,4%

82,0%

86,0%

87

2

90

40%

Ano

83

98%

Não atingiu

25

Percentagem de primeiras consultas na vida da criança
efetuadas até aos 28 dias (%)

n.d

59,5%

64,3%

59,5%

67,0%

68,1%

64,0%

65

2

75

20%

Ano

70

113%

Superou

26

Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos
6/7 anos de idade

n.d

n.d

38,0%

51,0%

53,1%

55

2

95

40%

Ano

53

100%

Atingiu

OOp16: Promover a melhoria da saúde oral nas crianças (OE1, OE2, OE3) ( R )
INDICADORES
27

Taxa de utilização global de cheques-dentista e
referenciações para higiene Oral (7, 10 e 13 anos)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

71

75

10

100

100%

Ano

67

OOp17: Reduzir a percentagem de consultas não programadas nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) (OE1, OE3, OE4, OE5)
INDICADORES
28

Percentagem de consultas não programadas na região (nos
CSP) (%)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta 2015

Tolerância

Valor crítico

Peso

Mês Análise

Resultado

n.d

n.d

n.d

64,0%

60,0%

57,0%

55,0%

54

2

46

100%

Ano

54

Peso: 25,0
Taxa de
Classificação
Realização
100%

Atingiu

Peso: 10,0
Taxa de
Classificação
Realização
100%

Atingiu

NOTA EXPLICATIVA
OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível.

JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS
Ind. 3 resultado insuficiente: As causas que resultaram de uma taxa de adesão inferior à meta, foram várias, destacam-se as seguintes: - existência de muitas cartas devolvidas por moradas erradas e esse problema tem sido colocado superiormente pois tem a ver com os sistemas RNU-SINUS dos ACES;
- como se realiza previsões sobre anos e um ciclo dura dois anos são afectados pela flutuação que existe entre concelhos; muitas mulheres quando são convocadas já efectuaram uma mamografia, desconhecendo os motivos, apesar da divulgação que é feita, a informação e comunicação é difícil dentro dos ACES e
os indicadores das USF e UCSP não contemplam a sensibilização das utentes para a realização dos rastreios organizados.
- A falta de recursos humanos no Núcleo de Rastreios
Ind. 9 , 10 e 11 resultados insuficientes: As causas que resultaram de uma taxa de realização inferior à meta, foram várias, destacam-se as seguintes: A meta dos 97% não foi atingida na taxa de cobertura vacinal da VASPR II aos 7 anos e na taxa de cobertura vacinal da DTPaHibVIP aos 2 anos, devendo-se ao facto
da 2ª dose de VASPR ser administrada aos 5/6 anos simultaneamente com a vacina DTPa Hib VIP. Uma vez que existiu falta desta vacina, as crianças acabaram por não fazer as duas vacinas, originou um decréscimo da taxa de cobertura na coorte de 2008, relativamente aos anos anteriores. Importa salientar que as
crianças estão a ser vacinadas com atraso e vão fazendo as vacinas durante os seus 7 anos. A meta de 90% da taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados, não foi atingida (87%), devendo-se ao facto de a proporção de lares de idosos que responderam e enviaram dados ter sido
mais baixa em relação ao observado na época passada, apesar do acréscimo do número de lares abrangidos pela vacinação gratuita.
Ind.14 resultado insuficiente: Quanto ao custo médio de MCDT faturados por utilizador nos ACES em 2015 foi mais 4,60€ (+9,5%) em comparação com o ano 2011. Contudo, este valor aumentou na região do Algarve em 2015 cerca de 3,70€ em comparação com o ano 2014, daí ter contribuído para a não
concretização do objectivo.
Existiu em 2015 um aumento efetivo com os encargos com os medicamentos e MCDT na região do Algarve.
Ind. 15 incumprimento do indicador : o procedimento administrativo de aquisição do espirómetro, não foi concluído no prazo previsto (Dezembro de 2015), inviabilizando a conclusão do mesmo, o que originou o incumprimento deste objetivo.O ambiente adverso em termos orçamentais, para além das
restrições financeiras daí decorrentes, traduziu-se, ainda, num ambiente administrativo mais burocrático com os mecanismos de controlo centralizado, e limitativo do exercício das competências que legalmente estão atribuídas à gestão.
Ind. 21 resultado insuficiente: As causas que resultaram de uma taxa de realização inferior à meta, foram várias, destacam-se as seguintes: houve uma renovação dos relatórios gerados no SIARS em 2015 e este indicador foi suprimido, o que originou que fosse calculado manualmente como também poderá não
haver um reflexo direto da aplicação das normas na prescrição dos MCDT.
Ind. 24 resultado insuficiente: Uma das causas que resultou da taxa de realização inferior à meta, foi os sistemas de registo da informação, as falhas de sincronização das aplicações informáticas (VITACARE e MedicOne) para o SIARS.
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TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS
PLANEADO %

EFICÁCIA

EXECUTADO %

25,0

25

OOp1: Melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde hospitalares na Região do Algarve (OE1, OE3)

10

100%

OOp2: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados de elevada qualidade para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e recto (OE2)

10

46%

OOp3: Melhorar o acesso da pessoa com Diabetes aos cuidados de saúde (conforme despacho 3502/2013 ) (OE1 , OE2)

10

113%

OOp4: Melhorar o acesso dos doentes com AVC (OE1 ,OE2, OE4) ( R )

20

100%

OOp5: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de vacinação (OE1, OE2, OE4) ( R)

25

95%

OOp6: Assegurar a deteção precoce do cancro-rectal na população inscrita dos ACES (OE1,OE2,OE3) ( R )

25

117%

EFICIÊNCIA

35,0

33

OOp7: Reduzir o custo com medicamentos e MCDT nos Cuidados de Saúde Primários (OE4,OE5)

10

97%

OOp8: Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC em relação a 2012 (OE1, OE2)

10

0%

OOp9: Assegurar o acesso a um médico de família aos utentes inscritos (OE1,OE3) ( R )

25

116%

OOp10: Aumentar a utilização de medicamentos genéricos na região (OE1,OE4) ( R )

25

100%

OOp11: Aumentar a taxa de visitas domiciliárias médicas (OE1,OE3,OE5) ( R )

30

100%

QUALIDADE

40,0

45

OOp12:Elaborar orientações terapêuticas para divulgação junto dos médicos de família (OE1, OE4, OE5)

10

105%

OOp13: Promover a formação profissional dos trabalhadores da ARS Algarve, I.P. (OE4,OE5)

10

135%

OOp14: Melhorar os registos de morbilidade nos ACES (OE3, OE4, OE5) ( R )

20

135%

OOp15: Promoção de uma política de vigilância em saúde materno-infantil (OE1, OE2, OE4) ( R )

25

102%

OOp16: Promover a melhoria da saúde oral nas crianças (OE1, OE2, OE3) ( R )

25

100%

OOp17: Reduzir a percentagem de consultas não programadas nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) (OE1, OE3, OE4, OE5)

10

100%

100,0

102,1

Taxa de Realização Global

RECURSOS HUMANOS - 2015
EFETIVOS (E)
31-12-2015

EFETIVOS
31-12-2015

PONTUAÇÃO

RH
PLANEADOS

RH
REALIZADOS

DESVIO

DESVIO EM %

Dirigentes - Direção Superior

6

5

20

120

100

-20

-20%

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa

8

8

16

128

128

0

0%

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)

154

140

12

1848

1680

-168

-10%

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)

10

9

9

90

81

-9

-11%

3

4

8

24

32

8

25%

Assistentes Técnicos

325

303

8

2600

2424

-176

-7%

Assistentes Operacionais

262

241

5

1310

1205

-105

-9%

-

-

-

DESIGNAÇÃO

Informáticos

Outros, especifique :
Capelão

0

0

0

0

0

Médicos

383

307

12

4596

3684

-912

-25%

Enfermeiros

473

420

12

5676

5040

-636

-13%

142

142

12

1704

1704

0

0%

1 766

1 579

18 096

16 078

-2 018

-13%

31/12/2014
1603

31-12-2015
1579

Técnicos Diagnóstico e Terapêutica
Totais
Efetivos no Organismo
Nº de efetivos a exercer funções
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31/12/2008
1561

31/12/2009
1545

31/12/2010
1499
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31/12/2011
1500

31/12/2012
1522

31/12/2013
1589

RECURSOS FINANCEIROS - 2015 (Euros)
DESIGNAÇÃO

ORÇAMENTO
INICIAL

Orçamento de Funcionamento

ORÇAMENTO
CORRIGIDO

ORÇAMENTO
EXECUTADO

DESVIO

DESVIO EM %
-1%

147 863 826,0 €

151 197 996,0 €

149 467 044,0 €

-1 730 952,0 €

Despesas com Pessoal

51 459 089,0 €

45 640 015,0 €

45 635 808,0 €

-4 207,0 €

0%

Aquisições de Bens e Serviços

94 619 518,0 €

104 599 035,0 €

103 009 900,0 €

-1 589 135,0 €

-2%

1 785 219,0 €

958 946,0 €

821 336,0 €

-137 610,0 €

-17%

671 524,0 €

335 762,0 €

0,0 €

-335 762,0 €

Outras Despesas Correntes
PIDDAC

358 529,0 €

Outros Valores
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

148 893 879,0 €

INDICADORES
1 Percentagem de cirurgias em ambulatório, relativamente ao total de cirurgias programadas (%)
2 Taxa de primeiras consultas hospitalares (Nº de 1ªs consultas médicas/Total de consultas médicas) (%)

436 240,0 €

151 969 998,0 €

436 240,0 €

149 903 284,0 €

FONTES DE VERIFICAÇÃO
Centro Hospitalar do Algarve
Centro Hospitalar do Algarve

3 Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível abrangidas pelo programa de rastreio do cancro da mama (%)
4 Taxa de cobertura de mulheres em idade elegível abrangidas pelo programa de rastreio do cancro do colo do útero (%)

Núcleo de Rastreios

5 Taxa de cobertura da população em idade eligível abrangida pelo programa de rastreio do cancro do cólon e recto (%)
6 Número de Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF) com Plano de Ação para o próximo ano entregue

Núcleo de Rastreios

7 Taxa de adesão ao rastreio da retinopatia diabética (%)
8 Percentagem de admissão de doentes em Unidades de AVC com encaminhamento através das "Vias Verdes" (%)

Núcleo de Rastreios

9 Taxa de cobertura vacinal da vacina DTPa (PNV cumprido) aos 2 anos (%)
10 Taxa de cobertura vacinal da VASPR II aos 7 anos (%)

Responsável pelo Programa (DSPP)

11 Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados
12 Percentagem inscritos entre 50 e 74 anos com exame de deteção (PSOF) precoce do cancro colo-rectal actualizado (%)

Responsável pelo Programa (DSPP)

13 Custo médio PVP de medicamentos faturados por utilizador nos ACES (em €)
14 Custo médio de MCDT faturados por utilizador nos ACES (em €)

SIARS

15 Percentagem de ACES com oferta de espirometria realizada nos CSP em integração com a pneumologia hospitalar (%)
16 Percentagem de utentes com médico de família atribuído (%)

Responsável pelo Programa (DSPP)

17 Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens (%)
18 Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos (%)

SIARS

19 Nº de ações de formação sobre prescrição de grupos farmaco-terapêuticos, com impacto no volume de prescrições nos CSP
20 Percentagem de prescrição de Metformina no total de Antidiabéticos Orais (%)

Comissão de Farmácia e Terapêutica

21 Percentagem de prescrição de Diuréticos tiazídicos no total de Anti-hipertensores (%)

SIARS

22 Taxa de participação em formação (nº de participantes em formação/Total de efetivos) (%)
23 Percentagem de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado (%)

Núcleo de Formação

24 Precocidade da 1ª consulta em saúde materna nos ACES da região (%)
25 Percentagem de primeiras consultas na vida da criança efetuadas até aos 28 dias (%)

SIARS

26 Taxa de cobertura referente à consulta de saúde infantil aos 6/7 anos de idade
27 Taxa de utilização global de cheques-dentista e referenciações para higiene Oral (7, 10 e 13 anos)

Responsável pelo Programa (DSPP)

28 Percentagem de consultas não programadas na região (nos CSP) (%)

SIARS
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Núcleo de Rastreios
Responsável pelo Programa (DSPP)
Centro Hospitalar do Algarve
Responsável pelo Programa (DSPP)
SIARS
SIARS
SIARS
SIARS
SIARS

SIARS
SIARS
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Responsável pelo Programa (DSPP)

0,0 €

0%

-2 066 714,0 €

-1%

No âmbito da análise final QUAR de 2015, verifica-se que dos 17 OOp foram superados 41% (7), sendo
12% (2) de excelência, atingidos 35% (6) e não atingidos 24% (4).
As razões pelas quais ocorreu o incumprimento dos referidos objetivos são apresentadas no ponto seguinte
(Análise das Causas de Incumprimento ou de Resultados Insuficientes).
Numa análise meramente quantitativa sobre o desempenho em relação aos parâmetros em avaliação,
designadamente no que respeita aos objetivos de eficácia, de eficiência e de qualidade, verificou-se que a
avaliação final da ARS Algarve, I.P. se situou nos 102% em termos de taxa de realização global (ajustada ao
limite dos 135%1), que resulta do cálculo de uma taxa de realização ajustada em função das ponderações
de cada parâmetro.
Quadro 2: Execução

do QUAR da ARS Algarve, I.P. por Parâmetros
Grau de Execução dos OOp do QUAR 2015

Parâmetro
Eficácia
Eficiência
Qualidade

Nº
Nº Indicadores Não Atingiu
Objetivos
6
12
2
5
6
2
6
10
0
Total
17
28
4

Atingiu

Superou

2
2
2
6

2
1
4
7

Taxa de
Realização
99%
94%
111%
102%

Do total de 17 OOp, a ARS Algarve, I.P. definiu 9 (53%) objetivos relevantes, dos quais superou 4, atingiu 4
e não atingiu 1.
Em relação ao parâmetro de eficácia, com uma ponderação de 25%, o resultado alcançou uma taxa de
realização de 99%, tendo contribuído para este efeito a concretização de quatro objetivos, dos quais dois
foram superados e dois foram atingidos.
Quanto ao parâmetro de eficiência, com uma ponderação de 35%, o resultado traduziu-se numa taxa de
execução 94%, tal deveu-se ao facto de dois objetivos não terem sido atingidos.
De destacar, a explicação referida no ponto “Análise das Causas de Incumprimento ou de Resultados
Insuficientes”, onde são apresentadas as razões para os desvios nos OOp 7 e 8.
No que respeita à avaliação dos objetivos associados ao parâmetro de qualidade, com uma ponderação de
40%, destaque para uma taxa de execução de 111%, tendo contribuído para este resultado a superação
da maior parte dos objectivos.
Foi na qualidade que a ARS Algarve, I.P. conseguiu obter melhores resultados, sendo de realçar os resultados
alcançados no OOp12: Elaborar orientações terapêuticas para divulgação junto dos médicos de família);
OOp13: Promover a formação profissional dos trabalhadores da ARS Algarve, I.P; OOp14: Melhorar os
registos de morbilidade nos ACES e OOp15: Promoção de uma política de vigilância em saúde materno-infantil.
Segundo comunicado do Secretário de Estado da Administração Pública, na sequência do procedimento escrito iniciado
em 29 de Abril de 2011 e finalizado a 6 de Maio de 2011, foi aprovado pelo Conselho Coordenador de Avaliação
dos Serviços (CCAS), a fixação da taxa máxima de realização de objetivos e indicadores em 135%, mantendo-se a
taxa de realização associada ao valor crítico em 125%, com aplicação na avaliação de desempenho dos organismos a
partir de 2011, inclusive.
1
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Gráfico 7: Taxas

de Execução dos Indicadores do Parâmetro – Eficácia

Gráfico 8: Taxas

de Execução dos Indicadores do Parâmetro – Eficiência

Gráfico 9: Taxas

de Execução dos Indicadores do Parâmetro – Qualidade
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Em resumo, pode-se afirmar que a ARS Algarve, I.P., em 2015, apesar dos constrangimentos apresentados,
conseguiu globalmente atingir um desempenho positivo, com especial relevância para o parâmetro de
qualidade. Este resultado deve-se ao especial empenho e sentido de responsabilidade dos profissionais da
ARS Algarve, integrados nos diversos serviços, programas e projetos, bem como da colaboração de todos os
parceiros a nível regional e local/terreno.
De acordo com o artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, a ARS Algarve, I.P. enquadra-se
num desempenho insatisfatório, ―não atingiu os objetivos mais relevantes”.

3. Análise das Causas de Incumprimento ou de Resultados Insuficientes
Dos 17 objetivos operacionais definidos no QUAR 2015, sete foram superados (41%), seis foram atingidos
(35%) e apenas quatro não foram atingidos (24%). Dos nove objetivos relevantes, quatro foram superados,
quatro foram atingidos e um não foi atingido, pelo que o objetivo não atingido é relevante, para efeitos
legais.
Em termos dos indicadores fixados no QUAR 2015 observaram-se alguns desvios negativos conforme a seguir
se explanam. Verificou-se, a obtenção de resultados insuficientes em 8 indicadores dos objetivos operacionais
propostos para 2015, facto que, se revelou crítico para o cumprimento de um objetivo relevante estabelecido
no QUAR.
Os motivos que estiveram na base do não cumprimento destes objetivos operacionais não são inteiramente
atribuíveis à ARS Algarve, I.P., pelas razões que a seguir se aclaram.


OOp2: Reforçar a implementação de programas de rastreio oncológicos organizados de elevada
qualidade para os cancros do colo do útero, da mama e do cólon e recto, não atingido pelo
resultado insuficiente do Indicador 3 ―Taxa de Adesão de mulheres em idade elegível abrangidas pelo
programa de rastreio do cancro da mama (%”)
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O cancro da mama é o cancro mais frequente na mulher sendo que um em cada seis óbitos por neoplasia, são
da responsabilidade deste tipo de cancro.
Iniciado em Setembro de 2005 pela Administração Regional de Saúde do Algarve IP, em parceria com a
Associação Oncológica do Algarve, o Hospital de Faro EPE e o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio EPE,
realizou a 1ª volta de Setembro de 2005 a Janeiro de 2008, iniciou a 2ª volta em Janeiro de 2008,
terminando em Maio de 2010 e a 3ª volta de Maio de 2010 a Junho de 2012, iniciando nessa altura a 4.ª
volta do rastreio que se finalizou em Junho de 2014 e iniciou-se a 5ª volta em Julho de 2014.
Em 2015 e no decorrer da 5.ª volta, o rastreio esteve presente nos concelhos de São Brás de Alportel, Loulé,
Albufeira, Silves, Lagoa, Monchique, Aljezur, Vila do Bispo e Lagos.
No decorrer deste ano 2015, o Núcleo de rastreios verificou que as cartas devolvidas continuam a aumentar
muito sendo que em média 44% dos motivos de exclusão são por esta razão, outro motivo de exclusão são as
próprias utentes que cancelam o seu rastreio, pois indicam que realizaram mamografia há pouco tempo,
apesar dos esforços do Núcleo na divulgação aos clínicos da região das datas de rastreio e da necessidade
de não prescreverem mamografias e aconselharem as utentes a ir ao rastreio.
As causas que resultaram de uma taxa de adesão inferior à meta, foram várias, destacam-se as seguintes:


existência de muitas cartas devolvidas por moradas erradas e esse problema tem sido colocado
superiormente pois tem a ver com os sistemas RNU-SINUS dos ACES;



como se realiza previsões sobre anos e um ciclo dura dois anos são afectados pela flutuação que
existe entre concelhos; muitas mulheres quando são convocadas já efectuaram uma mamografia,
desconhecendo os motivos, apesar da divulgação que é feita, a informação e comunicação é difícil
dentro dos ACES e os indicadores das USF e UCSP não contemplam a sensibilização das utentes para
a realização dos rastreios organizados.



A falta de recursos humanos no Núcleo de Rastreios



OOp5: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou
eliminação das doenças alvo de vacinação, não atingido pelos resultados insuficientes dos três
indicadores:
Indicador 9 “Taxa de cobertura vacinal da vacina DTPa (PNV cumprido) aos 2 anos (%)”
Indicador 10 “Taxa de cobertura vacinal da VASPR II aos 7 anos (%)”
Indicador 11 “Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados”

A avaliação do cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV) realiza-se anualmente, sendo
essencial verificar se as metas propostas para a vacinação estão a ser cumpridas. Esta avaliação consiste na
determinação das taxas de cobertura vacinal em determinadas coortes de nascimento (idades chave).
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A meta dos 97% não foi atingida na taxa de cobertura vacinal da VASPR II2 aos 7 anos e na taxa de
cobertura vacinal da DTPaHibVIP3 aos 2 anos, devendo-se ao facto da 2ª dose de VASPR ser administrada
aos 5/6 anos simultaneamente com a vacina DTPa Hib VIP. Uma vez que existiu falta desta vacina, as
crianças acabaram por não fazer as duas vacinas, originou um decréscimo da taxa de cobertura na coorte de
2008, relativamente aos anos anteriores. Importa salientar que as crianças estão a ser vacinadas com atraso
e vão fazendo as vacinas durante os seus 7 anos.
Época de Gripe Definida como o período de tempo de aproximadamente 33 semanas que decorre entre a
semana 40 de um determinado ano (início de outubro) e a semana 20 do ano seguinte (meados de maio).
Em Portugal, desde a época gripal 2012/2013, a vacina trivalente contra a gripe vem sendo administrada
gratuitamente, nos centros de saúde dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), às pessoas com idade
igual ou superior a 65 anos, não necessitando de qualquer receita médica ou guia para ser administrada.
Á semelhança do procedimento adotado em anos anteriores, o Departamento de Saúde Pública e
Planeamento (DSPP) da Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. solicitou os dados sobre a
vacinação dos idosos institucionalizados aos ACES para que, em colaboração com as Unidades de Saúde
Pública, enviassem a informação solicitada para o DSPP.
A meta de 90% da taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados, não foi
atingida (87%), devendo-se ao facto de a proporção de lares de idosos que responderam e enviaram dados
ter sido mais baixa em relação ao observado na época passada, apesar do acréscimo do número de lares
abrangidos pela vacinação gratuita.


OOp7: Reduzir o custo com medicamentos e MCDT nos Cuidados de Saúde Primários, não
atingido pelo incumprimento por um indicador:
Indicador 14 ―Custo médio de MCDT faturados por utilizador nos ACES”

A utilização racional dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) permite uma ―melhor
saúde‖ dos utilizadores e uma redução de custos. O Despacho n.º 10430/2011 (Diário da República, 2.ª
Série — N.º 158 — 18 de Agosto de 2011), veio estabelecer um grupo de procedimentos que determina um
conjunto de medidas respeitantes à introdução de ajustamentos relativos à prescrição de meios
complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT).
Com a finalidade de obter uma redução efetiva nos custos com Medicamentos e MCDT nos Cuidados de
Saúde Primários, assim como, assegurar uma utilização mais racional e eficiente dos recursos disponíveis, sem
prejuízo da garantia de acesso efetivo dos cidadãos, tem sido um dos objetivos da ARS Algarve nos últimos
anos.

vacinação contra o sarampo, parotidite epidémica e rubéola
vacinação contra a difteria, o tétano e a tosse convulsa (DTPa), vacina contra a doença invasiva por Haemophilus
Influenzae do serotipo b (Hib) e vacina contra a poliomielite (VIP)
2
3
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Quanto ao custo médio de MCDT faturados por utilizador nos ACES em 2015 foi mais 4,60€ (+9,5%) em
comparação com o ano 2011. Contudo, este valor aumentou na região do Algarve em 2015 cerca de 3,70€
em comparação com o ano 2014, daí ter contribuído para a não concretização do objectivo.
Existiu em 2015 um aumento efetivo com os encargos com os medicamentos e MCDT na região do Algarve.
Nesta conjuntura, o resultado de execução da avaliação final deste objetivo operacional, revelou-se
insatisfatório.


OOp8: Aumentar a acessibilidade à espirometria dos doentes com sintomatologia de DPOC em
relação a 2012
Indicador 15: Percentagem de ACES com oferta de espirometria realizada nos CSP em integração com a
pneumologia hospitalar (%)

O diagnóstico precoce de DPOC é portanto uma questão problemática, não tanto pelo facto da
sintomatologia ser de difícil identificação, mas antes porque os sintomas são comuns e de desenvolvimento
progressivo, o que faz com que muitas vezes, sejam desvalorizados pelos doentes e até mesmo pelos
profissionais de saúde. Esta situação leva a que a doença evolua para estadios mais avançados, uma vez que
a intervenção não acontece atempadamente.
Estes dados realçam a necessidade de se aumentar o recurso à espirometria, no âmbito dos cuidados de
saúde primários, no que concerne ao diagnóstico de DPOC.
Foi com esse propósito que a ARS Algarve introduziu este novo objetivo no QUAR, no entanto, o procedimento
administrativo de aquisição do espirómetro, não foi concluído no prazo previsto (Dezembro de 2015),
inviabilizando a conclusão do mesmo, o que originou o incumprimento deste objetivo.
O ambiente adverso em termos orçamentais, para além das restrições financeiras daí decorrentes, traduziuse, ainda, num ambiente administrativo mais burocrático com os 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 atos 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.

4. Afetação Real e Prevista dos Recursos Humanos e Financeiros

4.1 Recursos Humanos
Para a prossecução das suas atividades em 2015 a ARS Algarve, IP estimou 1.766 trabalhadores, no entanto,
no final do ano, estavam em efetividade de funções 1.579 trabalhadores, representando uma variação de
menos 187 profissionais que o previsto.
Esta diminuição deveu-se sobretudo às dificuldades que a ARS Algarve sentiu no recrutamento desses recursos.
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No final de 2015 existiam, nos serviços de âmbito Regional e nos ACES, 1.579 profissionais com contratos de
trabalho em funções públicas, dos quais 1.240 contratados por tempo indeterminado e 204 com contractos a
termo resolutivo certo/incerto e 128 por tempo indeterminado no âmbito do código de trabalho.
Considerando que no mapa de pessoal aprovado prevê 1.617 trabalhadores, dos quais 1.209 nos ACES
podemos constatar que, no final do exercício, o deficit de recursos humanos era de 38 profissionais.
RECURSOS HUMANOS - 2015
DESIGNAÇÃO

EFETIVOS (E)
31-12-2015

EFETIVOS
31-12-2015

PONTUAÇÃO

6

5

20

120

100

-20

-20%

128

0

0%

Dirigentes - Direção Superior
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática)

RH
RH
PLANEADOS REALIZADOS

DESVIO DESVIO EM %

8

8

16

128

154

140

12

1 848

1 680

-168

-10%

90

81

-9

-11%

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção)

10

9

9

Informáticos

3

4

8

24

32

8

25%

2 424

-176

-7%

-105

-9%

Assistentes Técnicos

325

303

8

2 600

Assistentes Operacionais

262

241

5

1 310

1 205

-

-

-

0

0

0

0

12

4 596

3 684

-912

-25%

420

12

5 676

5 040

-636

-13%

142

142

12

1 766

1 579

Outros, especifique :
Capelão

0

Médicos

383

Enfermeiros

473

Técnicos Diagnóstico e Terapêutica
Totais

307

1 704

1 704

0

0%

18 096

16 078

-2 018

-13%

Fonte: QUAR 2015 da ARS Algarve, IP

Para executar o plano de atividades previu-se que seria necessário reforçar significativamente os recursos
humanos, especialmente nos grupos de pessoal médico, enfermagem, assistentes técnicos, técnicos de
diagnóstico e terapêutica, para garantirem o normal funcionamento das Unidades de Prestação de Cuidados
de Saúde dos ACES, aquele reforço pretendia-se aumentar a capacidade de resposta à crescente procura
de cuidados, tendo em vista melhorar a acessibilidade e a qualidade dos cuidados prestado e reduzir os
encargos com trabalho extraordinário.
Contudo, tal reforço só foi possível na contratação de pessoal médico que terminou o internato médico que
ficaram vinculados na região, no entanto, o número destes profissionais continua a ser escasso, continua a
existir na região cerca 23,2% de utentes inscritos ativos sem médico de família atribuído.
No que respeita á carreira de enfermagem registou-se um desvio negativo de 25 enfermeiros, o que traduz
um decréscimo de 5,6% em relação ao ano de 2014, de alguma forma poderá comprometer a capacidade
de resposta face à crescente procura de cuidados.
Assim, os recursos humanos disponíveis no final do exercício correspondem a 98% da capacidade instalada.
Gráfico 10: Recursos
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Fonte: QUAR 2015, UGRH da ARS Algarve

4.2 Recursos Financeiros
Os Recursos Financeiros previstos em sede de QUAR 2015 (num total de 148.893.879,0€) correspondiam ao
orçamento inicial aprovado (Orçamento Ordinário), os quais vieram a ser alterados, ao longo do ano, para
financiamento de projetos específicos, e pela integração dos saldos de gerência. Assim, os Recursos
Financeiros corrigido da ARS Algarve, IP ascendeu a um total de 151.969.998,0€, o que representa um
acréscimo de 2% face aos valores inicialmente aprovados.
Por estas razões o Orçamento executado em 2015 (num total de 149.903.284,0€) traduz um desvio negativo
de -1% face ao Orçamento Corrigido.
Tabela 7: Orçamento

2015

RECURSOS FINANCEIROS - 2015 (Euros)
ORÇAMENTO
INICIAL

DESIGNAÇÃO

Orçamento de Funcionamento

147 863 826,0 €

ORÇAMENTO
CORRIGIDO
151 197 996,0 €

Despesas com Pessoal

51 459 089,0 €

45 640 015,0 €

Aquisições de Bens e Serviços

94 619 518,0 €

104 599 035,0 €

1 785 219,0 €

958 946,0 €

PIDDAC

671 524,0 €

Outros Valores

358 529,0 €

Outras Despesas Correntes

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)

148 893 879,0 €

ORÇAMENTO
EXECUTADO

DESVIO

149 467 044,0 € -1 730 952,0 €
45 635 808,0 €

-4 207,0 €

103 009 900,0 € -1 589 135,0 €
821 336,0 €

-137 610,0 €

335 762,0 €

0,0 €

-335 762,0 €

436 240,0 €

436 240,0 €

151 969 998,0 €

149 903 284,0 €

DESVIO EM %
-1%
0%
-2%
-17%

0,0 €

0%

-2 066 714,0 €

-1%

Fonte: QUAR 2015, UGF da ARS Algarve

A realização de despesas de funcionamento ascendeu a 149.467.044,0 €, traduzida numa taxa de execução
orçamental de 99% do orçamento corrigido. Relativamente ao peso dos encargos com o pessoal, que
corresponderam a 30% do orçamento corrigido global, valor mais baixo que em 2014. As despesas
associadas à aquisição de bens e serviços correntes detêm o maior peso no orçamento corrigido global.

5. Avaliação do Sistema de Controlo Interno
A avaliação do sistema de controlo interno segue a metodologia preconizada no ―Anexo A‖ do documento
Avaliação dos Serviços - Linhas de Orientação Gerais (Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços
[CCAS], 2010).
AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO
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(obrigatório para todas as perguntas o preenchimento do item “Aplicado”)
Aplicado
Questões

Fundamentação
S

N

NA

1 – Ambiente e Controlo
1.1 Estão claramente definidas as especificações técnicas do
sistema de controlo interno?

X

1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a
legalidade, regularidade e boa gestão?

X

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem
a habilitação necessária para o exercício da função?

X

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de
integridade que regem o serviço (ex. códigos de ética e de
conduta, carta do utente, princípios de bom governo)?
1.5 Existe uma política de formação do pessoal que garanta
a adequação do mesmo às funções e complexidade das
tarefas?

X
Existe uma política de formação desde que reconhecida no
diagnóstico das necessidades formativas ou quando
solicitada a este NF.

X

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos
regulares entre a direção e os dirigentes das unidades
orgânicas?

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo
externo?

A ARS Algarve cumpre todas as disposições legais
estabelecidas, nomeadamente com a Lei dos Compromissos
(Lei nº8/2012, 21 de Fevereiro)

X
No âmbito do controlo externo foram realizadas Auditorias
pela IGAS e Tribunal de Conta, ao desempenho dos cuidados
de saúde primários, ao cumprimento da Lei dos Compromissos
e Pagamentos em Atraso, avaliação dos procedimentos de
controlo, cobrança e arrecadação das taxas moderadoras
nos estabelecimentos do SNS, auditoria à Lei do
Enquadramento Orçamental.

X

2 – Estrutura Organizacional

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às
regras definidas legalmente?

X

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço
avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3?

X

A estrutura organizacional obedece à Portaria que aprova os
Estatutos da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP
salvo alterações funcionais promovidas por de liberação do
Conselho Diretivo que vão no sentido de melhorar a
organização e funcionamento dos serviços.
60% dos colaboradores; o SIADAP é aplicado nos termos da
lei em vigor e das normas indicadas pelo Conselho Diretivo.

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que
56,8 % dos colaboradores frequentaram pelo menos um
X
acção de formação durante o ano 2015.
frequentaram pelo menos uma ação de formação?
3 – Atividades e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço

X

3.1 Existem manuais de procedimentos internos?
3.2 A competência para autorização da despesa está
claramente definida e formalizada?

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras?

Os manuais de procedimentos internos encontram-se na
fase de desenvolvimento pelo Gabinete de Auditoria e
Controlo Interno da ARS Algarve, IP.

X
. Atualmente existe um plano de compras de bens de
consumo e grandes prestações de serviço. relativamente aos
bens de investimento o Serviço de Património e o vcontroilo
Orçamental elaboram um mapa que serve de base à
planificação de compras;

X

. Foi estabelecida uma metodologia de trabalho para as
compras, que será formalizado, durante 2016, num
instrumento de planificação formal.
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Aplicado
Questões

Fundamentação
S

3.4 Está implementado um sistema de rotação de funções entre
trabalhadores?

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas,
conferências e controlos estão claramente definidas e
formalizadas?

A rotação de trabalhadores é feita por mobilidade interna
que se encontra regulamentada em legislação própria
aplicável à entidade empregadora.

X

As responsabilidades funcionais e tarefas, competências e
atribuições estão claramente definidas em mapa de pessoal
aprovado, assim como no plano de atividades efetuado
anualmente.

X

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de
forma a evitar redundâncias?

X

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas?

X

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações
conexas é executado e monitorizado?
4 – Fiabilidade dos Sistemas de Informação

X

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o
cruzamento de informação?
4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a
fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos
sistemas?

NA

X

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de
responsabilidade por cada etapa e dos padrões de
qualidade mínimos?

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao
processamento de dados, nomeadamente, nas áreas de
contabilidade, gestão documental e tesouraria?

N

X

A aplicação informática da contabilidade está integrada com
o GHAF.

X

È dada a assistência a perto de 66 aplicações diferentes,
muitas não estão integradas porque são da responsabilidade
do SPMS.

X

4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é
utilizada nos processos de decisão?

X

Existem diversas bases de dados) cuja informação é extraída
e utilizada nos processos de decisão.

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de
terceiros a informação ou ativos do serviço?

X

Existe um regulamento do SPMS para fins de acesso remoto
pela RIS.

4.6 A informação dos computadores de rede está
devidamente salvaguardada (existência de backups)?

X

Estão definidos e implementados procedimentos de backup
para os repositórios de dados centrais.

4.7 A segurança na troca de informações e software está
garantida?

X

O acesso à informação e software faz-se com base na
política de permissões definida nas contas de utilizador

5 – Outros
(facultativo e quando aplicável)

Legenda:
S – Sim
N – Não
NA – Não Aplicável

6. Apreciação da qualidade dos serviços da ARS Algarve, IP pelos utilizadores
Integrado na actividade de auto-avaliação dos serviços (sede e serviços descentralizados), no âmbito do
processo global de avaliação de desempenho da Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. – ARS
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Algarve, I.P., foi realizado o primeiro questionário, on-line, de modo a aferir o grau de satisfação e de
motivação dos utilizadores externos, com especial enfoque para os seguintes parâmetros de avaliação:


Imagem global da organização;



Envolvimento e participação;



Acessibilidade;



Produtos e serviços da ARS.

O Questionário teve como ferramenta de trabalho a aplicação do Google Drive, no qual foi criada uma
conta para o efeito – dspp.algarve@gmail.com.
Recorreu-se a uma listagem de entidades que tem relação institucional com a ARS Algarve, tendo-se retirado
aleatoriamente 30% das entidades recorrendo ao software Excel. Assim, foram identificadas 75 entidades a
que foi enviado o e-mail com o ―link‖ de modo a que todos pudessem responder ao solicitado.
A aplicação do questionário decorreu entre 08 e 25 de Abril de 2016, tendo-se obtido um total de 33
respostas on-line, válidas, o que representa uma taxa de resposta na ordem dos 44% (n = 33; N = 75).
No que respeita à questão a nível de confiança na organização e seus produtos/serviços, foi o item com
maior percentagem de respostas ―Satisfeito‖ ou ―Muito Satisfeito‖ com 63,6%. Contraponto, as questões:
flexibilidade e autonomia dos colaboradores da área de atendimento para resolver situações individuais e
transparência da organização (sobre o seu funcionamento e os processos de tomada de decisão), foram os
itens com menor percentagem de respostas satisfatórias com 39,4%.
Globalmente as entidades relevam imagem da ARS Algarve, I.P. como um ponto forte da instituição. Nota
para o peso da opção ―Indiferente‖ que globalmente obteve 29,4% das respostas.
No que respeita ao ―Envolvimento e Participação‖, os resultados evidenciam que no que se refere ao item
existência de vários canais para sugestões/reclamações (presencialmente; por escrito; por telefone e via
web) em média cerca de 48,5% das entidades estão satisfeitas ou muito satisfeitas.
O resultado registado relativo à frequência da aplicação de inquéritos para conhecer as críticas e sugestões
de melhoria dos cidadãos/clientes, reflecte a aplicação deste questionário pela primeira vez na ARS Algarve,
I.P., em que mais de dois terços responderam “insatisfeito”, “muito insatisfeito” e “indiferente”.
Globalmente as entidades responderam 39,4% estar satisfeitos ou muito satisfeitos no envolvimento e
participação institucional com a organização.
O grupo de questões de ―Acessibilidade‖ é a mais abrangente com 13 perguntas. Os itens localização do
serviço (proximidade de transportes públicos) e facilidade de estacionamento obtêm os melhores resultados
de satisfação com 60,6% e 48,5%, respectivamente.
Finalmente e referente aos Serviços Prestados, importa referir os elevados níveis de motivação (motivado e
muito motivado) referidos pelas entidades no que respeita à ―qualidade dos esclarecimentos prestados
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presencialmente‖ (60,6%, n=20), ―satisfação global com os serviços prestados― (57,6%; n = 19) e ―clareza
da informação sobre os serviços prestados‖ (54,5%; n = 18).
Já o ―tempo de resposta às solicitações‖ obtém um valor elevado na desmotivação (desmotivado e muito
desmotivado) 36,4% (n = 12). O ―Tempo de resposta às reclamações‖ regista uma taxa de resposta
indiferente, muito elevada (45,5%, n=15).
Globalmente 47% das entidades responderam que estavam motivados ou muito motivados nos serviços
prestados pela organização.
Tabela 8: Resultados do Questionário Aplicado aos Utilizadores Externos

Indicadores de Satisfação

Grau de Satisfação
Muito
Insatisfeito Indiferente
Insatisfeito
n
%
n
%
n
%
2
6%
5
15%
8 24%
1
3%
5
15%
6 18%
2
6%
7
21%
8 24%

Imagem Global da Organização
Desempenho da ARS Algarve, I.P.
Nível de confiança na organização e seus produtos/serviços
Reputação da ARS Algarve, I.P. na sociedade
Cortesia dos colaboradores que lidam com os clientes no local de
1
atendimento ao público
Cortesia dos colaboradores que atendem por telefone os clientes
2
Igualdade de tratamento praticada na organização
2
Flexibilidade e autonomia dos colaboradores da área de atendimento
1
para resolver situações individuais
Transparência da organização (sobre o seu funcionamento e os processos
3
de tomada de decisão)
Comportamento ético (respeito pelos valores do serviço público)
3
Envolvimento da organização com a comunidade em que está inserida
3
Envolvimento e Participação
n
Possibilidade de sugerir melhorias
3
Frequência da aplicação de inquéritos para conhecer as críticas e
3
sugestões de melhoria dos cidadãos/clientes
Consulta dos cidadãos/clientes para conhecer as suas necessidades e
3
expectativas sobre os produtos/serviços
Existência de vários canais para sugestões (presencialmente; por escrito;
1
por telefone e via web)
Existência de vários canais para reclamações (presencialmente; por
1
escrito; por telefone e via web)
Acessibilidade
n
Localização do serviço (proximidade de transportes públicos)
1
Facilidade de estacionamento
3
Acessibilidade para deficientes e carros de bebés (rampas de acesso,
2
elevadores)
Horário de atendimento
1
Meios disponíveis para efetuar o pagamento dos serviços (ex. Multibanco)
Sistemas interativos de divulgação das atividades/informações
Existência de balções de atendimento em serviços descentralizados (Ex.
1
Lojas do Cidadão e/ou Postos de Atendimento ao Cidadão)
Existência de uma linha telefónica para esclarecimentos de dúvidas
4
Nível de simplificação dos formulários (clareza da linguagem,
acessibilidade, facilidade de preenchimento)
Variedade de formulários disponíveis on-line
2
Esclarecimentos de dúvidas através de correio eletrónico
3
Informações disponíveis on-line
1
Existência de serviços disponíveis on-line (e pagamento pela mesma via)
3
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n
16
20
14

Muito
Satisfeito
%
n
%
48%
2
6%
61%
1
3%
42%
2
6%

Satisfeito

3%

4

12%

11

33%

15

45%

2

6%

6%
6%

3
6

9%
18%

9
11

27%
33%

17
12

52%
36%

2
2

6%
6%

3%

6

18%

13

39%

12

36%

1

3%

9%

7

21%

10

30%

12

36%

1

3%

9%
9%

2
3

6%
9%

5

%
15%

30%
33%
%
36%

16
14
n
13

48%
42%
%
39%

2
2

9%

10
11
n
12

0

6%
6%
%
0%

9%

12

36%

9

27%

8

24%

1

3%

9%

9

27%

10

30%

9

27%

2

6%

3%

8

24%

9

27%

14

42%

1

3%

3%

3

9%

12

36%

16

48%

1

3%

n

3
6

%
9%
18%

%

n

%

n

%

n

3%
9%

3
4

9%
12%

9
10

%
27%
30%

n
17
10

%
52%
30%

n

6%

4

12%

13

39%

12

36%

2

6%

3%
0%
0%

5
4
10

15%
12%
30%

13
12
13

39%
36%
39%

14
14
9

42%
42%
27%

3
1

0%
9%
3%

3%

10

30%

12

36%

10

30%

0%

12%

7

21%

11

33%

11

33%

0%

0%

5

15%

12

36%

15

45%

1

3%

6%
9%
3%
9%

4
5
6
3

12%
15%
18%
9%

16
11
13
15

48%
33%
39%
45%

10
13
12
12

30%
39%
36%
36%

1
1
1

3%
3%
3%
0%

7. Audição dos colaboradores da ARS Algarve, IP
Desde 2014 que a ARS Algarve tem vindo a aplicar um questionário de auscultação dos colaboradores da
ARS que permite aferir a evolução do grau de satisfação e de motivação dos colaboradores, com vista a
identificar áreas passíveis de melhoria.
O questionário tem por base modelos de questionários de satisfação da CAF (Common Assessment Framework
- Estrutura Comum de Avaliação), e incide basicamente em quatro parâmetros de avaliação:


Satisfação global dos colaboradores com a ARS;



Satisfação com as condições de trabalho;



Satisfação com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços



Níveis de motivação

A aplicação do questionário decorreu entre 07 e 22 de Abril de 2016. Com base no Balanço Social de 2015
da ARS Algarve, I.P., extraiu-se um total de 1.579 colaboradores (incluído todas as modalidades de vínculos).
Tendo em conta que grande parte dos Assistentes Operacionais de não possuem conta de e-mail institucional,
subtraiu-se o seu valor de 229 colaboradores, obtendo um total de 1.350 colaboradores e que representará
o universo populacional para o estudo em questão.
O link do questionário on-line foi enviado a todos os colaboradores da ARS Algarve tendo-se obtido uma
taxa de resposta de 42% (n = 409; N = 1.350).
No que respeita à satisfação global dos colaboradores, os resultados evidenciam que no que se refere ao
desempenho global da ARS Algarve cerca de 43% (n=175) dos inquiridos estão satisfeitos ou muito
satisfeitos, 37% (n=152) estão insatisfeitos e são indiferentes 18% (n=74).
Em relação à Missão, a maioria dos colaboradores, 48% (n = 196), estão satisfeitos ou muito satisfeitos.
Quanto ao Relacionamento da instituição com os cidadãos e a sociedade, cerca de e 39,4% (n = 160), dos
inquiridos estão satisfeitos ou muito satisfeitos.
A Imagem da ARS Algarve, I.P., obteve mais de 49% de respostas – satisfeito / muito satisfeito, contraponto
com os 30,1% de respostas – insatisfeito / muito insatisfeito. Realça-se que 19,3% responderam, indiferente.
Gráfico 11: Satisfação Global dos Colaboradores com a ARS Algarve, I.P.
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As Questões: Forma como a ARS Algarve, I.P. gere diferentes expectativas e interesses Envolvimento dos
colaboradores nos processos de tomada de decisão; Envolvimento dos colaboradores em atividades de
mudança e inovação; Mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores e dirigentes, tem uma avaliação
negativa (insatisfeitos ou muito insatisfeitos) por parte dos colaboradores, respectivamente; 49% (n = 202);
56% (n = 230); 53% (n = 218); 58% (n = 238).
Os resultados evidenciam que no que se refere ao Nível de envolvimento dos colaboradores nas atividades
da ARS Algarve, I.P. cerca de 29% (n = 117) dos inquiridos estão satisfeitos ou muito satisfeitos, 23% (n =
95) são indiferentes e 46% (n = 186) estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos.
Globalmente os colaboradores relevam a Imagem da ARS Algarve, I.P. como um ponto forte da instituição.
Nota para o peso da opção ―Indiferente‖ que globalmente obteve 20,5% das respostas.
Gráfico 12: Satisfação com as Condições de Trabalho
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No que respeita à ―Satisfação com as Condições de Trabalho‖, os resultados evidenciam que no que se refere
ao Ambiente de trabalho a maioria dos colaboradores, 55% (n = 225), estão satisfeitos ou muito satisfeitos.
O resultado registado relativo ao Horário de trabalho, ao Modo como a ARS Algarve, I.P. lida com os
conflitos, queixas ou outros problemas e à Igualdade de tratamento na ARS Algarve, I.P., na opinião dos
colaboradores da instituição, foi na sua maioria insatisfatória ou muito insatisfatória, respetivamente, 44% (n
= 180), 46% (n = 189), 53% (n = 215).
O Métodos de controlo de pontualidade e assiduidade (incluindo férias), regista uma taxa de satisfação ou
muito satisfeitos de 45% (n = 183), contra uma taxa de insatisfação ou muito insatisfeitos de 27% (n = 111).
De realçar neste parâmetro a indiferença apresentar mais de um quarto de respostas com 25% (n = 104).
A Possibilidade de conciliar a atividade laboral com a vida familiar ou com eventuais limitações, apresentam
um grau de insatisfação de 36% (n = 145) e 37% (n = 153). Em contraponto a satisfação ou muita satisfação
por parte dos colaboradores apresenta 44% (n = 181) no item atividade laboral com a vida familiar e 32%
(n = 129) no item atividade laboral com eventuais limitações.
Globalmente os colaboradores relevam-se insatisfeitos ou muito insatisfeitos com as condições de Trabalho
(40%), contraponto com os 38% de colaboradores que responderam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com
as suas condições de trabalho.
Gráfico 13: Satisfação com as Condições de Higiene, Segurança, Equipamentos e Serviços

44% (n = 181) e 41% (n = 169) dos colaboradores estão satisfeitos ou muito satisfeitos com as Condições de
Segurança e de Higiene, em contraste com 55% (n = 224) de inquiridos estão insatisfeitos ou muito
insatisfeitos com as Condições Físicas.
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Mais de metade dos inquiridos estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos, com os Equipamentos informáticos
existentes, quer em termos de Hardware (63%, n = 258), quer em termos de Software (57%, n= 234) e com
os Equipamentos de comunicação (51%; n = 208).
Os diversos serviços directamente mencionados no questionário (saúde ocupacional e apoio informático), têm
uma avaliação negativa e que varia, respectivamente, entre os 59% e os 53% de respostas insatisfeitas ou
muito insatisfeitas.
Os Serviços de refeitório e bar têm um grau de satisfação (satisfeitos ou muito satisfeitos) reduzido, 19,1%
ressalvando aqui as respostas com – ―Não Aplicável‖ com 25% na área de restauração.
A justificação para este resultado ocorre da não existência deste tipo serviço dentro das instalações e da
qualidade de serviço prestado pelas entidades que exploram os bares existentes nos Centros de Saúde do
Algarve.
O apoio a deslocações no país e no estrangeiro têm um grau de satisfação (satisfeitos ou muito satisfeitos)
muito reduzido, 9,3%, em contrapartida o grau de insatisfação (insatisfeitos ou muito insatisfeitos) é de 42%.
Na resposta ―Indiferente‖ observa-se um peso relativo de 19,6%.
Globalmente, os colaboradores revelaram 51% de insatisfação (insatisfeitos ou muito insatisfeitos) com as
condições de Higiene, Segurança, Equipamentos e Serviços, contraponto com os 28% que responderam estar
satisfeitos ou muito satisfeitos com as suas condições de trabalho.
Gráfico 14: Níveis de motivação

Finalmente resta referir os elevados níveis de motivação (motivado e muito motivado) referidos pelos
colaboradores no que respeita a Aprender novos métodos de trabalho (66%; n = 271), Desenvolver trabalho
de equipa (71%; n = 289), Executar a actividade laboral diária (rotina do dia-a-dia) (61%; n = 250),
Participar em acções de formação (62%; n = 252) e a Participação em projectos de mudança (52%; n =
212).
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Já a sugestão de melhorias obtém um valor de 48% (n = 196), no que respeita ao grau de motivação ou de
muita motivação.
Globalmente cerca de 60% dos colaboradores responderam que estavam motivados ou muito motivados nas
funções que desempenham, o que corresponde a um aumento significativo relativamente a 2014 que obteve
55%.

Tabela 9: Resultados do Questionário Aplicado aos Colaboradores Internos
Grau de Satisfação

Indicadores de Satisfação

Muito
Insatisfeito

Insatisfeito

Indiferente

Satisfeito

Muito
Satisfeito
n

Satisfação Global dos Colaboradores com a ARS Algarve, I.P.

n

%

n

%

n

%

n

%

Missão da ARS Algarve, I.P.
Imagem da ARS Algarve, I.P.
Desempenho global da ARS Algarve, I.P.
Relacionamento da ARS Algarve, I.P. com os cidadãos e a sociedade
Forma como a ARS Algarve, I.P. gere diferentes expetativas e interesses
Nível de envolvimento dos colaboradores nas atividades da ARS Algarve, I.P.
Envolvimento dos colaboradores nos processos de tomada de decisão
Envolvimento dos colaboradores em atividades de mudança e inovação
Mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores e dirigentes

28
37
51
46
87
75
111
106
125

7%
9%
12%
11%
21%
18%
27%
26%
31%

75
86
101
83
115
111
119
112
113

18%
21%
25%
20%
28%
27%
29%
27%
28%

96
79
74
112
78
95
75
81
57

23%
19%
18%
27%
19%
23%
18%
20%
14%

176
183
167
150
110
110
75
79
86

43%
45%
41%
37%
27%
27%
18%
19%
21%

Satisfação com as Condições de Trabalho

n

%

n

%

n

%

n

%

Ambiente de trabalho
59
Horário de trabalho
72
Métodos de controlo de pontualidade e assiduidade (incluindo férias)
44
Modo como a ARS Algarve, I.P. lida com os conflitos, queixas ou outros problemas 95
Igualdade de tratamento na ARS Algarve, I.P.
115
Possibilidade de conciliar a atividade laboral com a vida familiar
55
Possibilidade de conciliar a atividade laboral com eventuais limitações
53

14%
18%
11%
23%
28%
13%
13%

82
108
67
94
100
90
100

20%
26%
16%
23%
24%
22%
24%

42
48
104
103
80
78
96

10%
12%
25%
25%
20%
19%
23%

184
157
166
92
86
164
114

45%
38%
41%
22%
21%
40%
28%

Satisfação com as Condições de Higiene, Segurança, Equipamentos e Serviços

n

%

n

%

n

%

n

%

Condições de Higiene
Condições de Segurança
Condições físicas (condições térmicas, acústicas espaço, ergonomia, ...)
Equipamentos informáticos disponíveis (hardware)
Programas informáticos disponíveis (software)
Equipamentos de comunicação disponíveis
Serviço de medicina no trabalho (saúde ocupacional)
Serviço de refeitório e bar
Serviço de apoio informático
Serviço de apoio a deslocações no país e no estrangeiro

60
63
101
138
108
88
165
111
104
109

15%
15%
25%
34%
26%
22%
40%
27%
25%
27%

112
104
123
120
126
120
76
64
114
62

27%
25%
30%
29%
31%
29%
19%
16%
28%
15%

13%
17%
10%
10%
13%
17%
18%
13%
12%
20%

158
150
117
96
110
119
38
63
119
33

39%
37%
29%
23%
27%
29%
9%
15%
29%
8%

52
71
42
40
54
70
74
55
51
80

%
20
19
8
10
8
7
6
5
8

n

n

6%
5%
5%
2%
2%
2%
1%
3%
3%
1%

%
14
5
8
8
11
11
23
26
20

n

10%
5%
4%
2%
3%
4%
4%
%

23
19
20
10
7
7
4
14
11
5

n

5%
5%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
2%
%

41
21
17
9
14
17
15

Não Aplicável

3%
1%
2%
2%
3%
3%
6%
6%
5%
%

1
3
11
16
14
5
31

0%
1%
3%
4%
3%
1%
8%

n

%

4
2
6
5
4
5
52
102
10
120

1%
0%
1%
1%
1%
1%
13%
25%
2%
29%

Grau de Motivação

Indicadores de Motivação
Níveis de Motivação
Aprender novos métodos de trabalho
Desenvolver trabalho em equipa
Executar a atividade laboral diária (rotina do dia-a-dia)
Participar em ações de formação
Participar em projetos de mudança na ARS Algarve, I.P.
Sugerir melhorias
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Muito
Desmotivado
Desmotivado
n

%
35
34
30
42
42
36

9%
8%
7%
10%
10%
9%
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n

%
52
41
73
46
47
48

13%
10%
18%
11%
11%
12%

Motivado

Muito
Motivado

%

n

%

n

11%
10%
13%
14%
22%
22%

222
224
206
185
146
143

54%
55%
50%
45%
36%
35%

Indiferente
n
45
41
52
57
91
89

%
49
65
44
67
66
53

12%
16%
11%
16%
16%
13%

Não Aplicável
n

%
6
4
4
12
17
40

1%
1%
1%
3%
4%
10%

8. Comparação com o Desempenho de Outros Serviços, Organismos ou Orientações
Técnicas
Na tabela seguinte apresenta-se o conjunto de OOp e de indicadores definidos pela ARS Algarve, I.P. para
o ano de 2015, foram selecionados os que nos parece existir comparabilidade com as metas e/ou
desempenhos de outros serviços e/ou orientações técnicas.
Com esta observação pretende-se inserir uma perspetiva de benchmarking e de melhoria contínua do
desempenho do Serviço.

Tabela 10: Comparação com o Desempenho de outros Serviços e/ ou Orientações Técnicas

Objetivos Operacionais (QUAR 2015)
OOp5: Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação garantindo o controlo ou eliminação das doenças alvo de
vacinação (OE2, OE3) ( R )
Resultado da ARS Algarve 2015

Organismo Comparável

Resultado/Meta do
Organismo Comparável

Indicador 9

Taxa de cobertura vacinal da
Pentavalente (DTPa Hib VIP) aos 2
anos (%)

94%

DGS

97%

Indicador 10

Taxa de cobertura vacinal da
VASPR II aos 7 anos (%)

90%

DGS

95%

OOp10: Aumentar a utilização de medicamentos genéricos na região (OE4)

Indicador 17

Resultado da ARS Algarve 2015

Organismo Comparável

41%

Monitorização do Mercado de
medicamentos em ambulatório,
INFARMED ( Abril 2016 )

Percentagem de consumo de
medicamentos genéricos em
embalagens, no total de
embalagens (%)

Resultado/Meta do
Organismo Comparável
41%

OOp15: Promoção de uma política de vigilância em saúde materno-infantil (OE1, OE2, OE4) ( R )

Indicador 26

Resultado da ARS Algarve 2015

Organismo Comparável

53%

DGS

Taxa de cobertura referente à
consulta de saúde infantil aos 6/7
anos de idade

Resultado/Meta do
Organismo Comparável

68%

9. Desenvolvimento de Medidas para um Reforço Positivo do Desempenho
Projetam-se as seguintes medidas de melhoria, transversais a toda a ARS:


Melhoria da comunicação interna da ARS, garantindo a articulação entre as várias unidades
orgânicas e a coerência na atuação;
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Qualificação dos recursos internos da ARS Algarve, com base nas necessidades identificadas através
da elaboração de um plano integrado de formação;



Implementação do sistema de controlo de assiduidade biométrico;



Implementação do sistema de divulgação de conteúdos multimédia com a instalação de LCDs e nas
Unidades de Saúde;



Expandir o programa ―Uma Janela Aberta à Família‖ para todo o País e mais quatro regiões
autónomas espanholas (Galiza, Leão e Castela, Estremadura, Andaluzia) e Coordenação da
candidatura INTERREG com DGS e SPMS e outras entidades internacionais com transferência da
tecnologia e know-how para os parceiros.



Abertura de novos procedimentos concursais para as diversas especialidades médicas, assim como, a
possibilidade de celebração de contratos individuais de trabalho com os profissionais médicos que se
mostrem interessados em ingressar no Centro Hospitalar do Algarve



Simplificação do processo de recrutamento de médicos de família, sendo a fase das entrevistas, até
agora obrigatória, abolida do procedimento concursal. Será disponibilizada, também pela primeira
vez e para consulta pública, a previsão da distribuição das vagas por unidade funcional (USF e
UCSP) nos ACES. Estas medidas pretendem estimular a eficiência, o rigor e a transparência do SNS.

IV.

Informação Sintética sobre Iniciativas de Publicidade Institucional

Nos termos do artigo nº10 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2010 de 25 de junho, e da Portaria
nº 1297/2010, de 21 de dezembro, e de acordo com o estipulado no nº 2 da Resolução do Conselho de
Ministros nº 47/2010, informa-se que durante o ano de 2015 não foi realizada qualquer despesa com ações
informativas e de publicidade institucional nos órgãos de comunicação social.
Mais se informa que o valor total despendido em 2015 na rubrica de Publicidade e Propaganda de
7.507,55 euros diz respeito a despesas relacionadas, designadamente, com a produção, conceção gráfica e
elaboração de materiais ou outros meios promocionais, tais como cartazes, folhetos, flyers, posters, roll ups,
assim como a publicação obrigatória de anúncios de concursos públicos e/ou oferta de emprego; o
pagamento à Imprensa Nacional da Casa da Moeda das publicações em Diário da República, assim como
outros materiais e processos efectuados pelos diversos serviços da instituição.

V.

BALANÇO SOCIAL: Análise Sintética da Informação
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1. Estrutura Profissional
Em 31 de Dezembro de 2015 existiam 1.579 trabalhadores na ARS Algarve, IP, sendo que a maioria dos
trabalhadores, está vinculado por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado (1.240
colaboradores).
A sua distribuição por cargo/carreira/categoria, bem como a modalidade de vinculação e sexo estão
patentes na tabela seguinte:

Tabela 11: Trabalhadores por Modalidades de Vinculação

Grupo/cargo/carreiral /
Modalidades de vinculação

Cargo
Politico /
Mandato

CT em Funções
Públicas por
tempo
indeterminado

CT em Funções
Públicas a termo
resolutivo
certo/incerto

CT "por tempo
indeterminado" / "a
Comissão de Serviço
termo resolutivo
Comissão de Serviço
no âmbito do Código certo" / "a termo
no âmbito do LTFP
do Trabalho
resolutivo incerto" no
âmbito do código do
trabalho

TOTAL (1)

TOTAL
(2)

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Dirigente Superior

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

4

1

Dirigente Intermédio

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

8

Técnico Superior

0

0

15

58

0

3

0

1

0

0

3

16

18

78

96

Assistente Técnico

0

0

24

219

2

57

0

0

0

0

1

9

27

285

312

0

0

2

8

0

4

0

0

0

0

7

29

9

41

50

0

0

28

137

3

20

0

0

0

0

3

0

34

157

191

Informático

0

0

6

2

0

0

0

0

0

0

2

0

8

2

10

Médico

0

0

97

111

42

53

0

0

0

1

3

0

142

165

307

Enfermeiro

0

0

50

340

3

4

0

0

0

0

9

14

62

358

420

Téc. Superior de Saúde

0

0

3

32

0

1

0

0

0

0

1

1

4

34

38

Téc. Diagnóstico e
Terapêutica

0

0

20

80

2

10

0

0

0

0

6

24

28

114

142

3

0

249

991

52

152

1

2

0

1

35

93

340

1 239

1 579

Assistente Operacional
(Auxiliar de Acção Médica)
Assistente Operacional
(Outro)

Total

Fonte: Balanço Social 2015, UGRH ARS Algarve, IP

Sendo que 3 trabalhadores estão em cargo politico/mandato, 204 com contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo/incerto, 128 a exercer funções na ARS Algarve com contrato de trabalho
por ―tempo indeterminado‖ ―a termo resolutivo certo‖ ―a termo resolutivo incerto‖ no âmbito do Código do
Trabalho e 1 em comissão de serviço no âmbito do código do trabalho.
Verifica-se um decréscimo do nº de colaboradores em 2015 (1.579), quando comparado com o verificado em
finais de 2014 (1.603). Esta diminuição de 24 profissionais deve-se sobretudo pela enorme rotatividade do
Centro de Medicina Reabilitação do Sul (CMRS), oriundo da rescisão/denúncia dos contratos de trabalho
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5

apresentadas por iniciativa dos trabalhadores, como também, por ausência superior a 6 meses e fim da
situação de mobilidade interna.

Gráfico 15: Modalidades

de Vinculação

Fonte: Balanço Social 2015, UGRH ARS Algarve, IP

Os cargos dirigentes, num total de 13, englobam 5 de direção superior e 8 de direção intermédia.
As carreiras mais representadas na ARS Algarve, I.P. são as de enfermagem e assistente técnico, que
representam cerca de 46% do total de colaboradores, logo de seguida pelas carreiras médica e assistente
operacional.
Tabela 12: Trabalhadores
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Total Efectivos na Região
Carreiras/Grupos Profissionais

Variação
2015** (2010-2015)

2010

2011

2012 *

2013

2014**

Dirigente Superior

6

3

3

4

3

5

-16,7%

Dirigente Intermédio

9

7

7

8

8

8

-11,1%

Médico ***

281

294

293

289

287

307

9,3%

Enfermeiro

402

412

436

467

445

420

4,5%

Informático

8

7

9

10

11

10

25,0%

Téc. Superior de Saúde

23

26

26

38

40

38

65,2%

Téc. Superior

70

68

76

98

99

96

37,1%

Téc. Diagnóstico e Terapêutica

108

109

110

110

142

142

31,5%

Assistente Técnico

324

319

327

331

309

312

-3,7%

Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Médica)

132

122

116

48

63

50

-62,1%

Assistente Operacional (Outro)

134

132

119

186

196

191

42,5%

2

1

0

0

0

0

-100,0%

1 499

1 500

1 522

1 589

1 603

1 579

5,3%

Outro Pessoal
Total

* ** Considerado n.º de dirigentes com tipo de vínculo (Cargo Politico/Mandato, em "CT em Funções Públicas por tempo indeterminado").
** * Apartir de 2014, estão incluidos os Recursos Humanos do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul.
*** Incluí médicos de Saúde Pública e médicos em Formação.
Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP
N.º de Técnicos Superiores

Fonte: Balanço Social 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 UGRH ARS Algarve, IP

A carreira de informática e técnico superior de saúde são as menos representadas, conta com 10
trabalhadores na área de informática e 38 técnicos superiores de saúde. A representatividade das carreiras
no cômputo dos trabalhadores da ARS Algarve é semelhante à verificada no ano anterior.

2. Estrutura Etária e Sexo
Do total dos trabalhadores desta ARS Algarve, 78,5% são do sexo feminino e 21,5% do sexo masculino.
Gráfico 16: Percentagem

de trabalhadores por sexo

Fonte: Balanço Social 2015, UGRH ARS Algarve, IP

De acordo com o gráfico abaixo o escalão etário cujo intervalo se situa entre 40 e os 44 anos, é o que
regista o maior número de trabalhadores (277), logo seguido da faixa etária entre os 35 e os 39 anos e os
45 e os 49 anos, com 235 trabalhadores e 225 trabalhadores respetivamente.
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Por outro lado a classe etária entre os 50 e 54 anos, compreende 191 trabalhadores, 37 do sexo masculino
e 154 do sexo feminino.
Existem 32 trabalhadores na faixa etária entre os 65 e os 69 anos, do sexo masculino existem 8 e do sexo
feminino existe 24.
A idade média, que se traduz na soma das idades, a dividir pelo número total de efetivos, traduz se em 44
anos.
Tabela 13: Trabalhadores por Escalão Etário

Fonte: Balanço Social 2015, UGRH ARS Algarve, IP

3. Trabalhadores por Nível de Habilitações
A licenciatura é o grau académico com maior peso na ARS Algarve, IP. Com efeito, são licenciados 875 dos
trabalhadores, o que representa 55% do universo deste Organismo.
A habilitação a seguir mais representada, é o 12.º ano de escolaridade ou equivalente, que é detida por
14% do total dos trabalhadores. Existe cerca de 9% de trabalhadores na ARS com o 9º ano de
escolaridade.
A percentagem dos trabalhadores com a formação ao nível do mestrado e doutoramento (31 trabalhadores)
é de 2%.
Existem 66 trabalhadores com 4 anos de escolaridade e 49 trabalhadores com 6 anos de escolaridade
(assistentes operacionais). Da análise da estrutura habilitacional dos recursos humanos, verifica-se o elevado
nível habilitacional dos trabalhadores, o que se justifica pelo cariz técnico das competências e atribuições
deste Instituto, com 65% do pessoal a deter habilitações a nível superior.
Gráfico 17: Trabalhadores por Nível de Habilitações
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Fonte: Balanço Social 2015, UGRH ARS Algarve, IP

No ano de 2015, foram contabilizados 31 trabalhadores portadores de deficiência, 8 do sexo masculino e
23 do sexo feminino. Estes trabalhadores representam 2% dos efetivos.

4. Entrada e Saída de Trabalhadores
Trabalhadores Admitidos e Regressados
Foram admitidos e/ou integrados no ano em apreço 134 trabalhadores. Relativamente aos trabalhadores
admitidos e regressados nesta Administração Regional de Saúde refere-se: 25 Trabalhadores admitidos por
Procedimento Concursal.




36 Trabalhadores por Outras Situações.
34Trabalhadores de em regime de Mobilidade Interna
3 Trabalhadores em Comissão de Serviço.

A Taxa de Admissão cifra-se em 8%, tendo em conta a generalidade dos trabalhadores contabilizados como
―Admitidos‖ em relação ao n.º total de trabalhadores em efetividade de funções em 31 de dezembro.
Saída de Trabalhadores
Na ARS Algarve em 2015, saíram 147 trabalhadores.
O motivo da saída é variável segundo o grupo de pessoal, estando relacionadas com os seguintes motivos:
Gráfico 18: Saída de trabalhadores segundo o motivo
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Fonte: Balanço Social 2015, UGRH ARS Algarve, IP

A Taxa de Saídas cifra-se em 9%, tendo em conta a generalidade dos trabalhadores contabilizados como
―Saídas‖ em relação ao n.º total de trabalhadores em efetividade de funções em 31 de dezembro.

5. Modalidade de Horário de Trabalho e Assiduidade
O horário de trabalho praticado na ARS Algarve IP, serviços centrais, é o horário flexível, com plataformas
fixas das 10:00 às 12:30 e das 14:30 às 16:30.
Registaram-se trabalhadores com horário rígido, jornada contínua, trabalho por turnos, e trabalhadores com
isenção de horário.
Período Normal de Trabalho
A maioria dos trabalhadores da ARS Algarve tem um período normal de trabalho de 40 horas semanais.
Da carreira médica, 26 trabalhadores praticam 35 horas semanais, 122 trabalhadores praticam um horário
de 42 horas semanais.
Ausências
Da análise feita, verifica-se que o número total de ausência ao trabalho em 2015, foi de 38.165 dias, sendo
que 32.682 dias pertenceram ao sexo feminino (86%) e 5.483 ao sexo masculino (14%).
Destes e referindo os mais significativos, o maior volume de ausências relaciona-se com a doença,
contabilizando 17.721 dias, o que representa uma taxa de 46,4%, logo a seguir o maior número de
ausências deveu-se à proteção da parentalidade, correspondendo a 10.643 dias, o que corresponde a uma
taxa de 27,9%. Os outros motivos, contabilizaram um total de 4.772 dias, o que representa uma taxa de
12,5%.
A taxa de absentismo que se situa nos 10,7%, denota uma diminuição relativa a 2014 que se situou nos
12,4%.
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Gráfico 19: Contagem dos dias de ausências ao trabalho durante o ano 2015, segundo o motivo de

ausência

Fonte: Balanço Social 2015, UGRH ARS Algarve, IP

No que respeita à taxa de variação, verificou-se um decréscimo de 12% no total do ano de 2014 para o
ano de 2015, a qual se deve sobretudo ao decréscimo do número de dias de ausência por Cumprimento de
pena disciplinar (-77%); por faltas Injustificadas (-47%), por acidente em serviço ou doença profissional (-37%),
seguido por Falecimento de Familiar (-29%), por doença (-21%), por greve (-10%), Trabalhador-estudante (6%), por conta do período de férias (-4%), por Outros (-2%).
Apesar disso, registou-se um acréscimo do ano de 2014 para o ano de 2015 do número de dias de ausência
por Casamento (92%), por Assistência a familiares (9%) e por Protecção na parentalidade (8%), conforme
se observa no gráfico abaixo.

Gráfico 20:Taxa de Variação 2014/2015- número de dias de ausência por motivo
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Fonte: Balanço Social 2015, UGRH ARS Algarve, IP

6. Formação Profissional
No ano 2015, realizaram-se ações de formação profissional, distribuídas pelo tipo de ação e segundo a
duração, que se apresentam:
Tabela 14: Contagem das ações de formação profissional realizadas durante o ano 2015, por tipo de

ação, segundo a duração
Tipo de acção/duração

Menos de 30 de 30 a 59
de 60 a
horas
horas
119 horas

120 horas
ou mais

Total

Internas

1 639

26

0

0

1 665

Externas

1 005

21

3

1

1 030

Total

2 644

47

3

1

2 695

Fonte: Balanço Social, UGRH ARS Algarve, IP

Notas:
Relativo às acções de formação profissional realizadas durante o ano e em que tenham participado os efectivos do
serviço, considerar como:
· acção interna, organizada pela entidade.
· acção externa, organizada por outras entidades.
· n.º de participações = n.º acções X n.º participantes.

Durante o ano em análise, realizaram-se 2.695 participações em ações de formação, 2.644 dos quais com
duração de menos de 30 horas (ações internas e externas) e 47 ações de 30 a 59 horas (ações internas e
externas). Com a duração superior a 60 horas ocorreu 1 ação de formação interna e externa.
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7. Caracterização
O nível etário dos efetivos da ARS Algarve, IP em 2015 situou-se nos 43 anos de idade, valor supeior a
2014.
O índice de envelhecimento que considera o número de efetivos com idade superior a 55 anos, em relação ao
número total dos efetivos é de 24, 4%, valor superior a 2014.
A taxa de feminização é de 78,5% em 2015, superior a 2014, em que a taxa se situava nos 78,2%.
Relativamente ao grupo de técnico superior sobre o total de efetivos da ARS Algarve, IP, resulta de uma taxa
de tecnicidade de 65 %.
No que respeita ao índice de enquadramento, que deriva do quociente entre pessoal dirigente sobre o total
de efetivos representa 0,8% no ano de 2015.
No ano 2015, a taxa de absentismo, situou-se em 10,7 %, o que representa um decréscimo face ao ano
anterior, que registou 12,0%.
O índice de participação global em ações de formação (interna e externa) apresenta em 2015 uma taxa de
45,7%.
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 2015.
Tabela 15: Indicadores de Recursos Humanos

Indicador
Nível etário

Unidade

Descrição

2014

2015

anos

Soma das idades/Total de recursos humanos

42

43

Índice de envelhecimento

%

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

23,6

24,4

Taxa de feminização

%

Total de mulheres/Total de recursos humanos

78,2

78,5

Índice de tecnicidade

%

Número de técnicos superiores/total de recursos
humanos

64,6

65,0

Índice de enquadramento

%

Número de dirigentes/Total de recursos
humanos

0,7

0,8

Taxa de Absentismo

%

Número de dias de faltas / (Número anual de
dias trabalháveis
(*) x Número total de recursos humanos)

12,0

10,7

Índice de participação
global em formação

%

Total de participações em acções de formação
/ Total de recursos humanos *100

69,4

45,7

(*) Dias úteis trabalháveis (250) - dias de férias (25) = 225 dias trabalháveis
Fonte: Balanço Social 2015, UGRH ARS Algarve, IP
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VI.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DAS UNIDADES PRESTADORAS DE CUIDADOS

1.

Rede de Referenciação de Urgência e Emergência do Algarve

A Rede de Referenciação de Urgência/Emergência do Algarve está formalizada desde 14 de Fevereiro de
2009, dando cumprimento ao Despacho nº 5414/2008 de 28 de Janeiro de 2008 do Ministro da Saúde e
ao processo de Requalificação da Rede de Urgências iniciado em 2006.
No âmbito do processo de requalificação da Rede de Urgência/Emergência a região do Algarve passou a
contar com 6 pontos de Rede.
Desta forma, a Rede de Urgência/Emergência no Algarve reúne, dois Serviços de Urgência Hospitalares do
Centro Hospitalar do Algarve e quatro Serviços de Urgência Básica (SUB).
Serviços de Urgência Hospitalares:
•

Serviço de Urgência Polivalente (SUP) na Unidade Hospital de Faro do Centro Hospitalar do

Algarve (CHA).
•

Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico (SUMC) na Unidade Hospitalar de Portimão do Centro

Hospitalar do Algarve (CHA).
Serviços de Urgência Básica (SUB)
•

SUB na Unidade Hospitalar de Lagos (CHA).

•

SUB sedeados nos Centros de Saúde de Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António (CHA).

As SUB's de Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António estão dotados de dois médicos, três enfermeiros,
técnico de radiologia, durante as 24 horas, equipados com RX digital, com envio da imagem por via
informática, Electrocardiograma com desfibrilhador, ligado à Unidade de Hemodinâmica do Hospital de Faro
(ponto de rede da via verde coronária desde 1 de Agosto de 2007) e ao CODU/INEM, análises clínicas
(Point-of-Care), e, sistema de triagem de prioridades (Triagem de Manchester) e processo clínicos eletrónicos,
ligados por via informática aos Hospitais de referência.
A Rede completa-se com o seguinte dispositivo pré-hospitalar:
•
Três Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação sedeadas em Portimão (CHBA, EPE.),
Albufeira (SUB de Albufeira) e Faro (Hospital de Faro, EPE.).
•
Quatro Ambulâncias SIV (Suporte Imediato de Vida) sedeadas em Lagos (SUB Lagos), Loulé
(SUB Loulé), Tavira (CS Tavira) e Vila Real de Santo António (SUB de VRSA).
•

Moto - INEM - sedeada em Faro

•

Helicóptero - INEM sedeado no Heliporto de Loulé.

As Redes de Urgência/Emergência Hospitalar e Rede Pré-Hospitalar articulam-se através do Centro de
Orientação de Doentes Urgentes do INEM - Algarve e dispõem ainda das Vias Verdes do Enfarte Agudo do
Miocárdio e Acidente Vascular Cerebral.
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Nos quatro serviços de Urgência Básica - Lagos, Albufeira, Loulé e Vila Real de Santo António os
atendimentos registaram um ligeiro acréscimo (+1%) no ano de 2015 verificando-se um total de 137.161
atendimentos, mais 1.579 do que em 2014.
Tabela 16: Número de Atendimentos nos Serviços de Urgência Básica (SUB)
2014

2015

Var.% 14-15

SUB Albufeira

41 729

42 615

2%

SUB Lagos

22 302

24 316

9%

SUB Loulé

36 791

38 122

4%

SUB Vila Real Santo António

34 760

32 108

-8%

135 582

137 161

1%

Total SUB's
Fonte: CHA

Em 2015, verificou-se maior número de atendimentos nas quatro SUB no período das 08h às 16h,
correspondendo a 48,6% do total de atendimentos.
Desagregando os dados por SUB, o serviço de urgência básica de Lagos, Loulé e Vila Real de Santo António
apresentaram o mesmo horário de maior procura no período das 16h às 24h. Contudo, a SUB de Albufeira
registou maior procura de atendimentos no período das 08h às 12h.
Tabela 17: Movimento por Hora de Atendimento nos Serviços de Urgência Básica (SUB) - 2015
00-08

08-12

12-16

16-20

20-24

Total

SUB Albufeira

5 803

9 996

9 697

9 552

7 567

42 615

SUB Lagos

2 138

7 055

6 136

5 459

3 528

24 316

SUB Loulé

3 753

9 747

9 096

8 958

6 568

38 122

SUB Vila Real Santo António

3 449

7 628

7 272

7 335

6 424

32 108

15 143

34 426

32 201

31 304

24 087

137 161

Total
Fonte: CHA

O número de atendimentos em 2015 nos serviços de urgência do Centro Hospitalar do Algarve (CHA) foi de
222.746, comparando com 2014, observou-se uma variação positiva de 4%.
Tabela 18: Número de Atendimentos nos Serviços de Urgência (SU)
2014
CHA - Unidade Hospitalar
de Faro
CHA - Unidade Hospitalar
de Portimão
Total

Var% 14/15

126 725

129 564

2%

88 396

93 182

5%

215 121

222 746

4%

Fonte: CHA
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Em 2015, verificou-se maior número de atendimentos nos serviços de urgência do Centro Hospitalar do
Algarve (CHA), no período das 08h às 16h.
Tabela 19: Movimento por Hora de Atendimentos nos Serviços de Urgência (SU) - 2015

00-08
SU C.H.A. - U. H. Faro
SU C.H.A. - U. H. Portimão
Total

08-12

12-16

16-20

20-24

Total

15 207

33 366

30 461

28 486

22 044

129 564

9 822

25 317

21 335

21 218

15 490

93 182

25 029

58 683

51 796

49 704

37 534

222 746

Fonte: CHA

2. Cuidados de Saúde Primários

2.1

Utentes Inscritos e Utilizadores

Em 2015 no âmbito territorial da ARS Algarve, havia um total de 450.972 utentes inscritos ativos.
Figura 2: Pirâmide

etária dos utentes inscritos na Região Algarve (2015)

Fonte: SIARS

Em termos locais o aumento do número total de utentes inscritos sem médico de família atribuído observou-se
nos três ACES da região do Algarve, no entanto, este aumento deveu-se sobretudo pela aplicação do
Despacho nº13795/2012 de 24 de Outubro, que estabelece critérios e procedimentos de organização das
listas de utentes nos cuidados de saúde primários.
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Tabela 20: Número Total de Utentes Inscritos Com e Sem Médico de Família Atribuído, por ACES (2014-

2015)

ACES

Total Utentes Inscritos Sem Médico
Total Inscritos Com Médico de Família
de Família
2014

2015

Var%
2014/2015

2014

2015

Var%
2014/2015

Total Inscritos Ativos
2014

2015

Var%
2014/2015

% total de utentes
ativos Sem médico
de família 2015

ACES CENTRAL
ACES SOTAVENTO

67 818
3 248

51 298
1 388

-24%
-57%

174 204
52 885

184 597
54 137

6%
2%

242 022
56 133

235 895
55 525

-3%
-1%

22%

ACES BARLAVENTO

88 819

54 413

-39%

74 321

105 139

41%

163 140

159 552

-2%

34%

ALGARVE
Fonte: SIARS

159 885

107 099

-33%

301 410

343 873

14%

461 295

450 972

-2%

24%

2%

Na tabela seguinte, os dados apresentados foram extraídos do SIARS, estão contemplados os utentes inscritos
ativos (frequentadores) e utentes inscritos não frequentadores no período em análise.
A proporção de utentes inscritos sem médico de família atribuído foi de 24%, traduzindo um grande
decréscimo aumento cerca de 11 p.p. relativamente ao ano anterior.
Tabela 21: Número de Utentes Inscritos Ativos, Utentes Inscritos Não frequentadores Sem Médico de

Família Atribuído, por ACES (2014-2015)

ACES

Utentes inscritos Ativos Sem Médico Utentes incritos Não Frequentadores
de Família
Sem Médico de Família
2014

ACES CENTRAL

2015

Var%
2014/2015

2014

2015

Var%
2014/2015

Total Utentes Sem Médico de
Família
2014

2015

Var%
2014/2015

% utentes inscritos
Não
Frequentadores
2015

67 818

51 298

-24%

29 499

40 688

38%

97 317

91 986

-5%

44%

ACES SOTAVENTO

3 248

1 388

-57%

5 502

7 129

30%

8 750

8 517

-3%

84%

ACES BARLAVENTO

88 819

54 413

-39%

17 817

24 721

39%

106 636

79 134

-26%

31%

159 885

107 099

-33%

52 818

72 538

37%

212 703

179 637

-16%

40%

ALGARVE
Fonte: SIARS

O número de utilizadores nos cuidados de saúde primários manteve o praticamente o mesmo valor na região
do Algarve em 2015 em comparação com o ano 2014.
Tabela 22: Utilizadores por ACES 2014/2015
Utilizadores por ACES
ACES
2014

2015

Var%
2014/2015

ACES CENTRAL

138 850

138 337

0%

ACES BARLAVENTO

40 382

40 534

0%

ACES SOTAVENTO

107 141

108 735

1%

285 338

286 635

0%

ALGARVE
Fonte: SIARS
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2.2 Indicadores de Produção dos Cuidados de Saúde Primários
Em 2015 realizaram-se um total de 1.113.621 consultas na rede de cuidados de saúde primários (ACES),
mais 3% em relação a 2014.
Relativamente às consultas programadas verificou-se um acréscimo de 3%, comparando com o ano 2014, no
entanto os atendimentos a doença aguda recurso (AC) decresceram cerca de 23%.
Tabela 23: Produção dos Cuidados de Saúde Primários na Região Algarve (2014 e 2015)

ARS ALGARVE, IP

2014

2015

Variação
14/15

Consultas Totais (Ambulatório+AC)

1 078 518 1 113 621

3%

Consultas Programadas

1 078 252 1 113 415

3%

Atendimentos em AC *

266

206

-23%

* Nº Cons. Doença Aguda Recurso
Fonte: SIARS

3. Cuidados de Saúde Hospitalares
Em 2015 realizou-se um total de 306.695 consultas externas pelas unidades hospitalares do SNS da ARS
Algarve, correspondendo a um decréscimo de 0,4% relativamente ao ano anterior. Quanto às primeiras
consultas, foram realizadas 90.034, correspondendo a um acréscimo de 0,2% relativamente ao ano de 2014.
Tabela 24: Consultas

realizadas nos hospitais da Região Algarve e taxas de crescimento (2014-2015)

Hospitais do SNS

2014

2015

(Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. - CHA)

1ªs consultas
CHA - Unidade Hospitalar de Faro

Tx de
crescimento
2014/2015

2014

2015

Total de Consultas

Tx de
crescimento
2014/2015

57 064

58 272

2,1%

197 128

197 665

0,3%

570

700

22,8%

3 112

3 335

7,2%

CHA - Unidade Hospitalar de Portimão

32 233

31 062

-3,6%

107 577

105 695

-1,7%

CHAlgarve

89 867

90 034

0,2%

307 817

306 695

-0,4%

CHA - Unidade Hospitalar de Lagos

Fonte: CHA
Nota: inclui consultas por pessoal não Médico

No que diz respeito ao internamento nas Unidades Hospitalares da Região do Algarve em 2015, 29.451
doentes saídos sem transferência interna, correspondentes a 281.013 dias de internamento, verificou-se um
crescimento médio de 5,1% relativamente ao ano anterior.
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A Unidade Hospitalar em que se observou um decréscimo de doentes saídos foi o Hospital de Faro (- 0,1%
relativamente a 2014), enquanto nas Unidades Hospitalares de Lagos e Portimão observou-se um crescimento
(0,3% e 1, 5% respetivamente).
A lotação praticada em 2015 foi de 895 camas com uma taxa de ocupação de 86,02%, valor superior ao
verificado no ano anterior.
Tabela 25: Indicadores de Internamento nas Unidades Hospitalares da Região do Algarve, 2014-2015
2014

2015

2014

Tx de
crescimento
Nº doentes saídos (s/
2014/2015
transf. Internos)

Hospitais do SNS
(Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. - CHA)

2015

Nº dias de
internamento

2014 2015
Tx de
crescimento
2014/2015

Lotação
praticada

2014
Tx de
crescimento
2014/2015

2015

Taxa de
ocupação

Tx de
crescimento
2014/2015

CHA - Unidade Hospitalar de Faro

18 423

18 407

-0,1%

170 316 175 419

3,0%

569

570

0,2%

82,01

84,32

2,8%

CHA - Unidade Hospitalar de Lagos

877

880

0,3%

12 993

14 280

9,9%

40

40

0,0%

88,99

97,81

9,9%

CHA - Unidade Hospitalar de
Portimão

10 009

10 164

1,5%

84 121

91 314

8,6%

277

285

2,9%

83,20

87,78

5,5%

CHAlgarve

29 309

29 451

0,5%

267 430

281 013

5,1%

886

895

1,0%

82,70

86,02

4,0%

Fonte: CHA
Nota: s/ Berçário, s/SO e s/Transf. Interna

O número de atendimentos nos serviços de urgência dos hospitais da ARS Algarve em 2015 foi de 222.746.
Em comparação com 2014, observou-se um acréscimo do número de atendimentos com uma taxa de
crescimento cerca de 4%.
Tabela 26: Total de Atendimentos na Urgência por Serviço dos Hospitais da Região Algarve e taxas de

crescimento (2014-2015)
Hospitais do SNS
(Centro Hospitalar do Algarve,
E.P.E. - CHA)

CHA - Unidade
Hospitalar de Faro

Tx de
crescimento
2014/2015

CHA - Unidade
Hospitalar de
Portimão

2014

2015

Urgência Geral

75 113

76 808

2%

51 151 53 460

Urgência Obstétrica

9 971

12 561

26%

7 644

Urgência Pediátrica

41 641

40 195

126 725 129 564

CHAlgarve

2014

2015

Tx de
crescimento
2014/2015

CHA - Total

Tx de
crescimento
2014/2015

2014

2015

5%

126 264

130 268

3%

8 203

7%

17 615

20 764

18%

-3%

29 601 31 519

6%

71 242

71 714

1%

2%

88 396 93 182

5%

215 121

222 746

4%

Fonte: CHA

A produção cirúrgica total (16.940 cirurgias) apresentou uma variação negativa de -2% relativamente a
2014 – refletindo um decréscimo observado na cirurgia convencional e ambulatória na unidade hospitalar de
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Faro. O maior aumento na região foi observada na produção cirúrgica urgente (16%), correspondente em
2015 a 26% do total de cirurgias.
Tabela 27: Produção Cirúrgica nos Hospitais da Região Algarve e taxas de crescimento (2014/2015)

Hospitais do SNS

CHA - Unidade
Hospitalar de Faro

(Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. - CHA)

2014

2015

Cirurgia Ambulatória

4 802

4 394

Cirurgia Convencional

3 916

Cirurgia Urgente
Total Cirurgias

Tx de
crescimento
2014/2015

CHA - Unidade
Hospitalar de
Portimão
2014

2015

-8%

2 860

2 842

3 370

-14%

1 863

1 981

2 331

18%

10 699

10 095

-6%

Tx de
crescimento
2014/2015

CHA - Total

Tx de
crescimento
2014/2015

2014

2015

-1%

7 662

7 236

-6%

1 888

1%

5 779

5 258

-9%

1 865

2 115

13%

3 846

4 446

16%

6 588

6 845

4%

17 287

16 940

-2%

Fonte: CHA

VII.

ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO PREVISTAS NO PLANO DE ATIVIDADES

1. Execução global do Plano
A elaboração do Plano de Atividades da ARS Algarve conta com a participação dos Serviços e Dirigentes
através de Planos sectoriais que inclui uma ficha de objetivos operacionais e indicadores, que pretendem
perspetivar as ações necessárias para realização das suas atribuições e competências.
Os objetivos e indicadores elegidos para o QUAR da ARS constam das atividades organizadas nos Planos e
relatórios de atividade setoriais, vertidos agora neste relatório de atividades.
A taxa de realização do Plano de Atividades, à semelhança do ano transato, foi prejudicada pela conjuntura
interna e externa face aos constrangimentos ocorridos nos procedimentos associados à contratação de
recursos humanos, contratação pública e à execução orçamental.
A concretização das atividades pelos Serviços foi, como já referido, grandemente condicionada pela
conjuntura económica e financeira, pela carência de recursos humanos, pela ausência de orçamento de
investimentos, para fazer face à necessidade de substituição e renovação de equipamentos de saúde, pelos
constrangimentos processuais, advindos no decurso do ano, associados à execução orçamental, mas também
pelo número elevado de pedidos externos, de diversas entidades, que se sobrepõem à execução
programada das atividades planeadas.
Em termos do balanço da execução global do Plano de Atividades de 2015 podemos considerar que a
grande maioria das metas estabelecidas pelas unidades orgânicas da ARS Algarve, IP (Departamentos,
Unidades Orgânicas, Equipas de Projeto, Núcleos) foram concretizadas.
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A execução dos objetivos operacionais, indicadores de medida e metas definidas por unidades orgânicas e
programas, encontram-se detalhados no capítulo ―Execução por Unidade Orgânica / Equipa /Núcleo‖
constam das fichas de actividade.

2. Execução por Unidade Orgânica / Equipa /Núcleo
2.1 Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP)
As competências Departamento de Saúde Pública e Planeamento são as expressas nos Estatutos da ARS
Algarve, IP (Artigo 3º, da Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio, publicada no DR n.º 99, Série I, de 22 de
maio de 2012.
As atividades desenvolvidas abrangem as seguintes áreas, descriminadas, de maneira resumida e nos vários
pontos que se apresentam.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Núcleo de Vigilância Epidemiológica
Gestão de Programas e Promoção da Saúde
Programas de Saúde Prioritários
Núcleo de Monitorização de Medicamentos e Análise de Meios Complementares de
Diagnóstico e Terapêutica

2.1.1. Núcleo de Vigilância Epidemiológica


Programa Regional de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis (PRVEDT)

Ao abrigo da Portaria nº 156/2012 de 22 de Maio, compete ao Departamento de Saúde Pública e
Planeamento (DSPP) da ARS Algarve realizar a vigilância epidemiológica dos fenómenos de saúde e dos seus
determinantes.
Atendendo ao disposto na Lei 137/2013 de 7 de Outubro, na Lei 81/2009 de 21 de Agosto e no Decretolei 81/2009 de 2 de Abril, o DSPP deve coordenar a vigilância e investigação epidemiológicas das doenças
transmissíveis nos termos da legislação vigente, nomeadamente no cumprimento das normas legais que tenham
por objecto a defesa da saúde pública no âmbito das funções de Autoridade de Saúde.
Assim, o programa de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis, com recurso a tecnologias de
informação e de comunicação, tem como finalidade a monitorização, avaliação e gestão das emergências de
Saúde Pública e também, a colaboração no âmbito do planeamento da resposta perante uma emergência de
saúde pública.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
De uma forma global, foi dado cumprimento ao plano de acção. Com excepção de um, todos os objectivos
operacionais contemplados no Plano de Actividades 2015 foram alcançados ou ultrapassados.
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Nos termos da legislação vigente, ao longo do ano 2015, foi coordenada a vigilância e a investigação
epidemiológicas das doenças transmissíveis de declaração obrigatória. Foram centralizados, analisados e
validados os dados das doenças transmissíveis e respectivos inquéritos epidemiológicos remetidos pelas
Autoridades de Saúde de nível local, através da plataforma electrónica do SINAVE (Sistema de Nacional de
Vigilância Epidemiológica). Assim, a vigilância epidemiológica assente num sistema de informação electrónico,
melhorou a celeridade da resposta e da intervenção das Autoridades de Saúde no âmbito das doenças
transmissíveis de declaração obrigatória em toda a Região. A plataforma do SINAVE permitiu uma avaliação
e gestão do risco em tempo real quer a nível local, quer a nível regional.
Foi elaborado o relatório estatístico relativo ao ano 2014, com cálculos das taxas de incidências por
patologia e concelho de ocorrência.
Foram ainda realizadas acções de formação teórico-práticas dirigidas aos profissionais médicos sobre o
sistema de vigilância epidemiológica (SINAVE) e respectiva plataforma electrónica. Todas as Autoridades de
Saúde de nível local receberam formação específica no âmbito da actualização das orientações de
validação das doenças de declaração obrigatória.
A coordenadora do programa representou a ARS Algarve em todas em reuniões e grupos de trabalho no
âmbito da vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis de declaração obrigatória e no âmbito da
implementação e monitorização do SINAVE.
No âmbito da elaboração do relatório nacional da implementação do SINAVE, foi dado cumprimento a duas
solicitações da DGS: a caracterização da estrutura da rede do sistema nacional vigilância epidemiológica no
Algarve, com identificação das necessidades técnicas regionais para a correcta implementação do SINAVE
(no nível AS local nas três USP e no nível AS regional no DSPP) e ainda o preenchimento do instrumento de
avaliação ―SINAVE - Indicadores de Qualidade ARS Algarve‖ remetido pela DGS, onde foram avaliadas a
qualidade do preenchimento dos parâmetros da notificação de seis doenças de declaração obrigatória.
Foram decretados dois alertas internacionais em Saúde Pública pelo que foram realizadas actividades não
previstas no âmbito da resposta da infecção pelo vírus ébola (primeiro trimestre) e ainda da infecção por
West Nile Vírus (Verão 2015).
Foram organizadas reuniões no âmbito da preparação da resposta para o vírus ébola com a presença das
autoridades de saúde da região e da equipe regional de controlo de infecção.
No âmbito do plano de contingência para o vírus ébola, foi preparado um exercício de regional, com
realização de um simulacro de rastreio de contactos de doente – Exercício Farol. Participaram no simulacro
profissionais das três USP e do DSPP, observadores e controladores internos e ainda observadores externos
da ARS Algarve e DGS.
Foram desenvolvidas actividades no âmbito da primeira notificação nacional de um caso confirmado de
infecção por West Nile Vírus. Em articulação com a DGS, a Direcção Geral da Alimentação e Veterinária
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implementou de imediato, medidas para a investigação clinica, epidemiológica e serológica em animais
domésticos e equídeos da envolvência dos centros equestres identificados num raio de 20 km a partir dos
locais onde permaneceu o indivíduo doente. Foram adoptadas medidas preventivas de redução do risco de
exposição à picada de mosquito. Alargamento de medidas integradas do sistema de vigilância de vectores
implementado na Região Algarve desde 2008 (vigilância entomológica ao abrigo do programa REVIVE,
implementação de medidas reforçadas de prevenção e controlo de mosquitos com as Autarquias locais e
entidades gestoras de água em alta e em baixa. Vistoria às zona previamente identificadas como de risco
por serem potenciais locais criadores de mosquitos. Implementação de medidas de controlo vectorial (medidas
biológicas com distribuição controlada de peixes da espécie - gambúsias, aplicação de tratamento com
larvicida). Intensificação da vigilância do âmbito do regulamento sanitário internacional, com aumento do
número e da frequência de colocação de armadilhas de tipo CDC para capturas de vectores.
No âmbito da vigilância epidemiológica da gripe e do plano de contingência para as temperaturas extremas
– módulo de frio, realizaram-se duas reuniões de trabalho e formação, em articulação com o Departamento
de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. A coordenadora nacional da rede de
médicos sentinela, apresentou os estudos satélites a decorrer e ainda o projecto de vigilância da efectividade
da vacina da gripe. Procedeu a demonstrações dos procedimentos a serem adoptados aquando das colheitas
de amostras biológicas de doentes com síndrome gripal quer em contexto de serviço de urgência, quer em
contexto de consulta de saúde do adulto de Medicina Geral e Familiar.
Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
2nd EVD Coordination Committee meeting – “West Nile Neuroinvasive Disease - First Human case in Portugal in
Algarve Region”, Lisbon, Portugal - 01/10/2015.
Apresentação em sede de reunião com peritos do ECDC/DGS, da experiência regional de gestão e controlo
do primeiro caso português confirmado, de infecção por West Nile Vírus. Foram apresentadas as medidas
intersectoriais de saúde pública adoptadas.
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
O servidor de acesso à internet do DSPP da ARS Algarve apresenta falhas constantes de ligação, não
permitindo a plena utilização das plataformas disponibilizadas na web, de utilização obrigatória na
validação das doenças transmissíveis de declaração obrigatória.
Existe uma falha aplicacional na plataforma do SINAVE que não permite a utilização do módulo estatístico e
impede a geração de relatórios intercalares. Esse problema, já foi reportado a nível nacional e ainda se
encontra em fase de resolução na SPMS.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
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Seria um reforço positivo para o desempenho se o DSPP, fosse dotado de um software de estatística e outro
de georreferenciarão que permitissem o mapeamento regional com avaliação de risco, no âmbito da
vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis.
A capacitação dos técnicos de saúde ambiental, em articulação com o CEVDI – INSA, para fazer face à nova
distribuição vectorial verificada no sul da Europa e adopção de novas estratégias de selecção de locais de
vigilância entomológica e colocação das armadilhas para captura de vectores.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Programa Regional de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis (PRVEDT)

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e
cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO
DA ARS

Atribuições da
Unidade Orgânica
(O)

(1)

a); b); c); d), e); f); g)

g); h)

a); d), e); f); g); h)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

OE1; OE5

OE5

OE4; OE5

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop (2) (O)

OE1; OE2; OE4; OE5

OE5

Valores
Prévios
(QA)

Meta 2015
(O)

Resultado

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

Atividade
Contributos paras
as Orientações
Responsável pela Constante No
Orçamento (O) Estratégicas do
execução (O)
(4)
MS (O) (5)

Autoridade de
Saúde Regional e
100 todas as
ANC
Auroridades de
Saúde de nível local

100%

Qualidade

Número de relatórios estatísticos
regionais das DDO (anual)

realização

1

1

1

0

1

Elisabete Serrada

ANC

9

Qualidade

Número de óficios de divulgação da
informação estatística das DDO (anual e realização
semestral)

12

22

12

0

22

Elisabete Serrada;
Ana Cristina
Guerreiro

ANC

9

Proporção de casos tratados/validados na
plataforma electronica do SINAVE
resultado
(validação na base de dados do SINAVE)

não se aplica

100

100

0

100

Elisabete Serrada
/Ana Cristina
Guerreiro/Auridade ANC
s de Saúde de nível
local

100

100

0

Observações (QA)

Obrigatoriedade legal que envolve
outras entidades (DGS; ARSA;
Protecção civil; INEM; INSA;
Laborátorio Regional de Sáude
Pública; outros parceiros em
função da especificidade da
emergência)

resultado

Participar na coordenação e gestão do
risco das emergências em saúde pública Eficiência
na área das doenças transmissíveis

1.8; 4.8; 7

Assegurar a produção de publicações

Actualizar o directório da informação em
Eficiência
saúde

1.8;4.8; 7

Divulgação da lista das DDO publicada
em Diário da Republica

realização

80

80

100

20

100

Elisabete Serrada;
Susana Estácio; Ana ANC
Cristina Guerreiro

% de casos de doença notificada
validados

resultado

100

100

100

0

100

Elisabete Serrada;
Ana Cristina
Guerreiro

ANC

1.8; 4.8; 9

% de Inquéritos Epidemiológicos em falta
resultado
pedidos

90

100

100

0

100

Elisabete Serrada;
Ana Cristina
Guerreiro

ANC

1.8; 4.8; 7

Número de novas acções de formação
aos profissionais médicos no âmbito das
DDO (actualização do SINAVE)

realização

20

3

6

1

20

Elisabete Serrada

ANC

Assegurar a celere comunicação para o
Eficiência
sistema de vigilância nacional

% de respostas dadas dentro do prazo

resultado

100

100

100

0

100

Elisabete Serrada;
Ana Cristina
Guerreiro

ANC

1.8; 4.8;7

Obrigatoriedade legal que envolve
as USP Barlavento; USP Central; USP
Sotavento

Assegurar a celere comunicação para o
sistema de vigilância internacional do Eficiência
ECDC das DDO definidas no TESSY

% de respostas dadas dentro do prazo

resultado

100

100

100

0

100

Elisabete Serrada;
Ana Cristina
Guerreiro

ANC

1.8; 4.8;7

Obrigatoriedade legal da DGS; DSPP

Assegurar a celere resposta do DSPP
para a DGS comunicar para a European
Eficiência
Legionaire Disease Surveillance
Network casos ou surtos ocorridos na
Região

% de respostas dadas dentro do prazo

resultado

100

100

100

0

100

Elisabete Serrada;
Ana Cristina
Guerreiro

ANC

1.8; 4.8; 7

Obrigatoriedade legal da DGS; DSPP

Melhorar a informação relativa às
doenças transmissíveis de declaração
obrigatória (DDO)
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Eficiência

Qualidade

a); b); c); d)

Tipo de
Indicador (O) (3)

Percentagem de participação na
coordenação e gestão das emergências
de saúde pública na área das doenças
transmissíveis

Qualidade

a); b); c); e); f); g); i)

Indicador (O)
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Realização de sessões a pedido da
9 ARS Algarve; dos Conselho Clínico
dos 3 ACES ou do CHAlgarve

2.1.2. Gestão de Programas e Promoção da Saúde



Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental

A Saúde Ambiental, enquanto especialidade da Saúde Pública, tem por objeto de estudo a Saúde Humana,
nos aspectos em que esta é influenciada por factores de risco de natureza ambiental. Importa referir que,
juntamente com fatores genéticos, estilos de vida e a qualidade dos cuidados de saúde, o Ambiente constitui
um dos quatro grandes grupos de determinantes da Saúde de uma População.
De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) - ―Preventing disease through healthy
environments: Towards an estimate of the environmental burden of disease - 2006‖, globalmente estima-se
que 24% do peso das doenças, em anos de vida saudáveis perdidos e 23% de todas as mortes (mortalidade
prematura) na população mundial, são atribuíveis a fatores ambientais. Entre as crianças, no grupo dos 0 –
14 anos de idade a percentagem das mortes atribuíveis aos fatores ambientais é superior aos 36%.
À área funcional de Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental (VESA) do Departamento de Saúde
Pública e Planeamento (DSPP) da ARSA, I.P. compete, em geral, funções de organização, orientação e apoio
a todas as ações de vigilância e controlo dos riscos ambientais no âmbito das competências conferidas por Lei
à Autoridade de Saúde Regional (ASR) e ao DSPP.
Missão: Promover ações que visem a prevenção e controlo dos factores de risco ambientais, existentes e/ou
potenciais, com vista a garantir a saúde da população (residentes e turistas), contribuindo assim para:
―ALGARVE – UMA REGIÃO SAUDÁVEL E SEGURA‖.
Objetivo Geral: Contribuir para a mitigação da exposição a fatores de risco para a saúde associados ao
ambiente, de modo a minimizar os seus efeitos na saúde da população, através da coordenação dos
programas de vigilância epidemiológica em saúde ambiental (VESA) existentes na Região.
Objetivos Específicos:
1. Uniformizar os procedimentos de atuação dos programas VESA na Região;
2. Monitorizar a execução de programas VESA na Região;
3. Avaliar a execução e os resultados dos programas VESA na Região.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Os Serviços de Saúde Pública têm uma atividade importante na monitorização de fatores de risco ambientais,
com repercussões na saúde, através do desenvolvimento dos Programas de Vigilância Sanitária, cujas
atividades assentam nas atribuições conferidas pelos seguintes diplomas: Estatutos da ARS Algarve, IP Portaria n.º 156/2012, 22 Maio (Artigo 3.º - Departamento de Saúde Pública e Planeamento); Autoridade
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de Saúde - DL n.º 82/2009, 2 Abril (alt. e rep. pelo DL n.º 135/2013, 4 Out) e Serviços de Saúde Pública DL n.º 81/2009, 2 Abril (alt. e rep. pelo DL n.º 137/2013, 7 Out).
A Saúde Ambiental compreende um vasto leque de áreas de intervenção. Para uma melhor
operacionalização das atividades, ao nível regional e local, algumas das áreas de atuação relevantes para
a Região encontram-se estruturadas em Programas*:
- Programas de Promoção da Qualidade da Água (Consumo Humano, Fins Seletivos, Mineral Natural e
Recreativas);
- Programa de Promoção da Qualidade Microbiológica das Refeições Escolares;
- Programas de Prevenção e Controlo da Doença dos Legionários;
- Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas Adversas;
- Programa de Prevenção de Doenças Transmitidas por Artrópodes;
- Programa de Gestão de Resíduos.
Existem ainda outras funções essenciais, de apoio à ARSA, I.P., ao DSPP e às Autoridades de Saúde Regional
e Locais, não organizadas em Programas, mas que merecem referência:
- Emissão de pareceres técnico-sanitários (Planos de Ordenamento do Território, Planos Diretores Municipais,
Planos de Ordenamento da Orla Costeira/Programas da Orla Costeira, Planos de Gestão de Região
Hidrográfica, Reutilização de Águas Residuais Tratadas, etc.);
- Visitas/vistorias (Recintos de Diversão Aquática, Estabelecimentos Prestadores de Cuidados de Saúde,
Vigilância de Sistemas de Águas Residuais, etc.);
- Participação em reuniões, grupos de trabalho e em comissões técnicas de acompanhamento;
- Colaboração como peritos em procedimentos concursais de aquisição (Gestão de Resíduos Hospitalares,
Controlo de Pragas, Recipientes para amostras de Água e Reagentes para as USP, Sacos de Plástico, etc.)
- Colaboração na realização de ações de investigação.
(vide fichas-programa em anexo)
Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
- ― REVIVE 2014 na ARS Algarve... e o futuro" - (7º Workshop REVIVE, INSA/CEVDI, 17Abr2015).
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes,
constrangimentos
Ausência de um sistema de informação vocacionado especificamente para a Saúde Pública, que permita
apoiar as funções essenciais da saúde pública e monitorizar o estado de saúde da população, com
possibilidade de interligação a outras plataformas de informação, e com a valência de georreferenciação. O
referido sistema deverá envolver todos os profissionais, independentemente da sua formação de base,
passando por níveis diferentes de agregação, gestão e partilha de informação.
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Ausência de um sistema de informação nacional e regional ―Ambiente-Saúde‖;



Dificuldades, especialmente ao nível local, nas deslocações necessárias à operacionalização dos
diversos programas;



Limitações ao nível tecnológico que condicionam a pesquisa/identificação de novos parâmetros
(compostos emergentes);



Escassez de trabalhos de investigação na área Ambiente-Saúde.

Medidas para um reforço positivo do desempenho


Melhorar a articulação intra (entre regiões, ACeS) e intersetorial;



Reforço para aquisição de um Sistema de Informação em Saúde Pública;



Promover a formação contínua dos profissionais;



Participação em ações de divulgação/comunicação;



Colaboração na realização de trabalhos de investigação e de estudos epidemiológicos.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional:

MISSÃO DA ARS

Atribuições da
Unidade Orgânica (O)

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à
prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos
disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir
políticas e programas de saúde na sua área de
intervenção.

(1)

Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental (VESA)

Articulação com os
Objetivos Estratégicos
(OE ) do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade
Orgânica (O)

Uniformizar os procedimentos de atuação dos
programas VESA na Região

Os Serviços de Saúde
Pública têm uma
atividade importante na
monitorização de fatores
de risco ambientais, com
repercussões na saúde,
através do
desenvolvimento dos
Programas de Vigilância
Sanitária*

ARS: OE4 e OE5
Objectivo Geral da VESA:
Contribuir para a mitigação
da exposição a fatores de
risco para a saúde
Monitorizar a execução de programas VESA na
associados ao ambiente, de
Região
modo a minimizar os seus
efeitos na saúde da
população, através da
coordenação dos programas
de vigilância
epidemiológica em saúde
ambiental (VESA)
existentes na Região.
Avaliar a execução e os resultados dos programas
VESA na Região

Parâmetro
Oop

(2)

(O)

Indicador (O)

Meta 2015
(O)

Resultado

Tolerância
(QA)

Valor crítico
(O)

Planificação anual e revisão de programas
de vigilância sanitária

-

28/02/2015

19/02/2015

31/03/2015

31/01/2015

Eficiência

Atualização permanente do registo de
dados da vigilância sanitária

-

Atualização
bimestral

Atualização
mensal

Atualização
trimestral

Atualização
mensal

-

30/04/2015

22/04/2015

31/05/2015

31/03/2015

Realização

Eficácia

Elaboração de Relatório de Atividades anual
de cada programa

- Programa de Promoção da Qualidade Microbiológica das Refeições Escolares;
- Programas de Prevenção e Controlo da Doença dos Legionários;
- Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas Adversas;
- Programa de Prevenção de Doenças Transmitidas por Artrópodes;
- Programa de Gestão de Resíduos.

Legenda:
Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto relação entre os bens
produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou serviços, que lhes conferem aptidão para satisfazer
necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre outros) Realização (limitam-se a
descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das ações) Resultado (exprimem os efeitos diretos ou imediatos da
ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP); Atividade Não Orçamentada
(ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou terão que ser , identificados como
contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os limites superior e inferior do
intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao melhor resultado em termos
históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço, unidade responsável ou mesmo o
profissional;
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Valores
Prévios
(QA)

Qualidade

*- Programas de Promoção da Qualidade da Água (Consumo Humano, Fins Seletivos, Mineral Natural e Recreativas);

(1)

Tipo de
Indicador (O) (3)
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Responsável pela
execução (O)

Alexandra Monteiro;
Dália Pinheiro; Nélia
Guerreiro; Sofia
Nunes.

Atividade
Contributos paras
Constante No
as Orientações
Orçamento (O) Estratégicas do
(4)

MS (O) (5)

Atividade Não
Orçamentada
(ANC)

2.11 - Orientações
Programáticas dos
Programas de Saúde
Prioritários e
demais programas
nacionais - Outros

Observações (QA)



Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos (PPCIRA)

As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) e a resistência aos antimicrobianos constituem
problemas importantes de saúde pública por serem causa significativa de morbilidade e mortalidade e pela
sobrecarga que representam para os doentes, profissionais e sistemas de saúde. A situação agrava-se pelo
facto da emergência e propagação de microrganismos resistentes aos antimicrobianos dificultar o controlo
destas infeções. São, atualmente, consideradas como um indicador da qualidade dos cuidados de saúde
prestados.
São objectivos gerais do PPCIRA identificar e reduzir os riscos de transmissão de infeções decorrentes da
prestação de cuidados nos vários níveis (Hospitalar, Cuidados de Saúde Primários e Cuidados Continuados
Integrados) e prevenir a resistência aos antimicrobianos através da implementação da Vigilância
Epidemiológica (VE), elaboração e divulgação de normas de boas práticas, formação de profissionais e da
consultoria e apoio às unidades de saúde.
De acordo com estes objectivos gerais, são objectivos específicos:














Promover a formação dos membros dos GCL e profissionais de saúde aos 3 níveis de cuidados, na
área da prevenção e controlo das IACS e da resistência aos antimicrobianos.
Promover a adesão das unidades de saúde dos 3 níveis de cuidados aos instrumentos de vigilância
epidemiológica da infeção associada aos cuidados de saúde, de resistência aos antimicrobianos e de
consumo dos antimicrobianos;
Promover a participação das unidades de saúde dos 3 níveis de cuidados, na Campanha Nacional de
Precauções Básicas de Controlo da Infeção;
Promover nos hospitais, a replicação do estudo de prevalência da antibioterapia profilática cirúrgica,
realizado pela OMS/DGS em 2014;
Controlar a disseminação de Microrganismos Epidemiologicamente Significativos (MES) nos lares e
instituições de saúde da região;
Incentivar os GCL a conhecer e analisar os dados de consumo de antimicrobianos, relacionando-os
com as resistências aos antimicrobianos;
Promover e apoiar a implementação de um/do Programa de Apoio à Prescrição Antibiótica (PAPA);
Reduzir o consumo de quinolonas na comunidade;
Reduzir o consumo de carbapenemes nos hospitais;
Reduzir a percentagem de doentes internados que adquirem colonização ou infeção por
microrganismos multirresistentes;
Conter a emergência de resistência a carbapenemes nas Enterobacteriaceae;
Conhecer o número de portadores de ferida crónica a fazer terapêutica antibiótica sistémica
dirigida.

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
1.

Normalização de estrutura, procedimentos e práticas clínicas

1.1
Promover a constituição, o funcionamento e o desenvolvimento das atividades dos GCL/ Núcleos do
PPCIRA aos 3 níveis de cuidados
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Em todos os hospitais (público e privados), existe um GCL-PPCIRA que funciona. No entanto no CHAlgarve há
dificuldades no seu funcionamento, decorrentes do contexto organizacional deste Centro hospitalar e do facto
de ser um GCL único para 2 Unidades Hospitalares (Faro e Portimão) geograficamente distantes. No CMRSul,
por falta de recursos humanos, tinham uma Comissão a funcionar, mas não tinham ainda conseguido constituir
um GCL.
As 19 UCCI têm um Núcleo do PPCIRA, constituído por um médico e um enfermeiro.
Os 3 ACeS têm um GCL-PPCIRA que funciona, elaborando planos e relatórios de atividades.
1.2

Reuniões entre o GCR-PPCIRA e os GCL-PPCIRA

Foram realizadas reuniões da coordenadora e representante do GCR com os GCL do nível de cuidados que
representam, para discussão de aspetos relacionados com a organização e desenvolvimento das atividades e
elaboração dos planos de atividades.
Desta forma, foram efetuadas reuniões com:
Os GCL dos Hospitais público e privados
•
•
•
•
•
•

CHAlgarve
HPP Lusíadas
HPA
Hospital de Loulé
Hospital de S. Gonçalo de Lagos
Centro de Medicina e Reabilitação do Sul.

Os Núcleos do PPCIRA das Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI)
Foram realizadas reuniões com 7 das 19 UCCI.
Os GCL dos Cuidados de Saúde Primários (CSP)
Foram efetuadas reuniões com cada um dos GCL- PPCIRA e elementos do Conselho Clínico e da Saúde,
dos 3 ACES
•
•
•
1.3

ACES Barlavento (1 reunião)
ACES Central (2 reuniões)
ACES Sotavento (1 reunião)
Receção e análise dos Planos e relatórios de atividades dos GCL de todas as Instituições

Foram analisados os Planos e Relatórios de atividades recebidos.
1.4
Realização de visitas de acompanhamento às unidades de prestação de cuidados de saúde que
iniciarem as suas atividades no ano de 2015 por elementos do GCR
Efetuada visita de acompanhamento à estrutura ETET em Olhão.
1.5
Efetuada a análise, divulgação e promoção/apoio na implementação das novas Normas elaboradas
pela DGS, junto dos GCL/Núcleos do PPCIRA, aos 3 níveis de cuidados de saúde.


Norma da ―Prevenção e Controlo de Colonização e Infeção por Staphilococcus aureus Resistente à
Meticilina (MRSA)‖ publicada pela DGS a 09/12/2014;
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GCR enviou comentários enquanto esteve em fase de discussão pública;
•
•
•
•

Norma do ―Diagnóstico da Infeção por Clostridium difficile nos hospitais, unidades de internamento de
cuidados continuados integrados‖ e na comunidade publicada pela DGS a 19/12/2014;
Norma ―Duração de Terapêutica Antibiótica‖ N.º : 006/2014 de 08/05/2014 atualizada a
08/05/2015;
Norma do ―Uso e Gestão de Luvas nas Unidades de Saúde‖ de 25/08/2014 atualizada a
07/08/2015;
Norma da Vigilância Epidemiológica das Resistências aos Antimicrobianos de, 08/08/2013
atualizada em 13/11/2015.

1.6
Manual de Boas Práticas – 100% das Unidades Funcionais aos 3 níveis de cuidados, têm um Manual
de Boas Práticas.
1.7

Programa de Apoio à Prescrição Antibiótica (PAPA)

O GCR promoveu e acompanhou a implementação das boas práticas na prescrição de antimicrobianos:
ACeS
•

•

•

•

•

•

•

•

No DSPP foi monitorizada a prescrição de antibióticos na região e por ACeS, colhidos os dados
através do SIARS, trabalhados e enviados periodicamente para os conselhos clínicos e GCL dos ACeS,
assim como apresentados nas formações sobre ―Microbiologia e Terapêutica antimicrobiana‖
realizadas nos 3 AceS;
Para a implementação da Norma sobre ―Duração de Terapêutica Antibiótica‖, foi realizada uma
reunião com os GCL e conselhos clínicos dos ACeS. Na sequência desta reunião, foi efetuado um
formulário para colheita de dados junto dos médicos e definida a estratégia para em cada ACeS se
discutirem os seus resultados junto dos médicos prescritores. Foram ainda, enviados ofícios aos
diretores executivos para dar a conhecer esta estratégia.
Para vigilância das resistências aos antimicrobianos em ambulatório, deu-se continuidade à
articulação com o LRSP, e em consequência foram elaboradas 2 Notas Informativas (Março e agosto)
para divulgação aos ACeS dos ―Dados do LRSP sobre sensibilidade dos agentes microbianos,
detetados em amostras colhidas nos ACeS Central e Sotavento‖.
Ao longo do ano foram realizados contactos telefónicos, troca de emails e reuniões parcelares com os
responsáveis da área dos antimicrobianos dos ACeS, para acompanhamento de atividades nesta
área.
Realizadas 3 Ações de Formação, uma em cada ACeS, sobre ―Microbiologia e Terapêutica
Antimicrobiana‖, destinada aos membros dos GCL e elos de ligação nas Unidades Funcionais de
Saúde.
A prescrição de antibacterianos desceu de forma acentuada na região, nomeadamente de 100 659
embalagens prescritas em 2014 para 89 070 em 2015, o que representa uma redução de cerca de
12%.
A prescrição de quinolonas desceu também de forma acentuada na região, nomeadamente de 12
084 embalagens prescritas em 2014 (12% no total dos antibacterianos) para 9 525 em 2015
(10,7% no total dos antibacterianos), o que representa uma redução de cerca de 21%.
Os 3 ACeS (100%) têm um Programa de Apoio à Prescrição Antibiótica (PAPA) em execução.

UCCI
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•

•
•
•

Efetuada a vigilância da prescrição antibiótica pelos elementos dos Núcleos do PPCIRA, através do
registo de dados num Quadro em excel criado para vigilância das IACS e da prescrição de
antimicrobianos.
Construído um Armamentário Terapêutico, o qual inclui recomendações para a utilização de
medicamentos anti-infeciosos. Este Armamentário foi discutido por 16 de 18 das UCCI.
Realizadas 2 Ações de Formação, sobre ―Microbiologia e Terapêutica Antimicrobiana‖, que
abrangeram médicos e enfermeiros de 16 de 18 das UCCI.
O representante da Área dos Antimicrobianos no GCR e simultaneamente membro da Equipa
Coordenadora Regional dos Cuidados Continuados Integrados, presta sempre que solicitado
consultadoria às Unidades da Rede.

Hospitais
•
•

As Unidades Hospitalares do CHAlgarve (Faro e Portimão) têm um Programa de Apoio à Prescrição
Antibiótica (PAPA) em execução.
A prescrição de carbapenemes nas Unidades Hospitalares do CHAlgarve, aumentou em 4,3% de
2014 para 2015, nomeadamente de 27 233 FR/AMP prescritas em 2014 para 28 407 FR/AMP em
2015.

2.

Vigilância epidemiológica (VE)

2.1

Acompanhamento

Através das reuniões efetuadas, visitas de acompanhamento e outros contactos foi efetuado o
acompanhamento da aplicação dos protocolos de vigilância de infeção e da resistência aos antimicrobianos.
2.2 Vigilância Epidemiológica (VE) no Centro Hospitalar do Algarve
Como se pode observar no seguinte quadro, nas duas Unidades do CHAlgarve, foram cumpridos os
programas de vigilância epidemiológica de IACS obrigatórios (Cirurgia, Unidade de Cuidados Intensivos,
INCS – Infeção Nosocomial da Corrente Sanguínea, Infeção Neonatal), assim como a vigilância e notificação
de microrganismos problema e de microrganismos alerta. No entanto, a VE da ILC continuou a não ser
realizada em nenhum dos hospitais, questão que foi discutida na reunião realizada em 2015, com o GCL
deste Centro Hospitalar.
Tabela 28: Nível

de adesão aos programas de VE das IACS no CHA

Programas de VE

PORTIMÃO

FARO

VE - ILC (Infeção do Local Cirúrgico)

Não

Não

VE – IUCI (Infeção em Unidades de Cuidados Intensivos)

Sim

Sim*

VE – INCS (Infeção Nosocomial da Corrente Sanguínea)

Sim

Sim

Sim

Sim

Não
aplicável

Sim

75%

80%

VE – MES (Microrganismos Epidemiologicamente
Sensíveis)

VE-Neonatologia
Percentagem de cumprimento

*Realizou a VE com protocolo próprio, não reportando os dados para a rede nacional
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2.3 Vigilância Epidemiológica (VE) nos Hospitais Privados
Em 5 das 6 das Unidades hospitalares privadas/CMRSul (83%), foi realizada a vigilância e notificação de
microrganismos problema e de microrganismos alerta. As restantes Vigilâncias, mesmo que aplicáveis não são
realizadas, exceto a VE na Unidade de Cuidados Intensivos na Unidade hospitalar das Gambelas do HPA,
como se pode observar na seguinte tabela:
Tabela 29: Nível

de adesão aos programas de VE das IACS nos Hospitais Privados

HPA Gambelas

HPA Alvor

Hospital S.
Gonçalo
de Lagos

Hospital
Lusíadas
Faro

Hospital
Lusíadas
Albufeira

CMRS

VE - ILC

Não

Não

Não

Não

Não

Não
aplicável

VE - IUCI

Sim*

Não

Não
aplicável

Não
aplicável

Não aplicável

Não
aplicável

VE - INCS

Não

Não

Não
aplicável

Não
aplicável

Não aplicável

Não

VE - MES

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não
aplicável

Não
aplicável

Não
aplicável

Não
aplicável

Não aplicável

Não
aplicável

Programas de VE

VE-Neonatologia

* Realizou a VE com protocolo próprio, não reportando os dados para a rede nacional
2.4

Estudo regional de prevalência da profilaxia antibiótica cirúrgica (5 e 9 de Outubro)

Das 8 Unidades Hospitalares onde são realizados procedimentos cirúrgicos, 5 (62%) aderiram ao estudo
tendo sido avaliados 74 doentes.
Foi avaliada a continuidade da profilaxia antibiótica cirúrgica por mais de 24h, tendo-se verificado a
existência duma grande percentagem de doentes que continuam a fazer antibiótico para além das 24 horas,
como se pode verificar na seguinte tabela:
Tabela 30: Doentes

que mantêm a profilaxia antibiótica cirúrgica por mais de 24h na ausência de infeção
Hospital

%

Hospital A

43

Hospital B

78

Hospital C

0

Hospital D

100

Hospital E

100

2.5 Vigilância Epidemiológica (VE) nos ACES
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Efetuado o reforço e acompanhamento junto dos GCL dos ACES, para o desenvolvimento da vigilância da
infeção do local cirúrgico, tendo sido recebidas 4 notificações em 2015.
2.6 Vigilância Epidemiológica (VE) de Microrganismos Epidemiologicamente Significativos, na região:
•

Desde 2011, que existe uma articulação entre as Instituições aos 3 níveis de Cuidados de Saúde,
para a notificação ao GCR, dos doentes com microrganismos epidemiologicamente significativos
(MES), que são transferidos entre as diferentes Instituições (Hospitais-UCCI-Lares-domicílio).

•

De 2011 a 2015 foi efetuado o acompanhamento e apoio à gestão de 279 casos notificados, dos
quais 82 casos em 2015. Este valor representa um aumento de 56% em relação a 2014, ano em que
ocorreram 46 notificações.

•

Realizaram-se reuniões com equipas técnica e de saúde responsáveis de Lares e UCCI onde foram
identificados utentes com MES, seguidas de visita às instalações e fornecida documentação técnica. Em
algumas situações foram realizadas ações de formação para toda a equipa de profissionais das
instituições. Foram elaborados relatórios com avaliação de risco para transmissão MES e enviados às
equipas responsáveis dos Lares/UCCI.

2.7

Investigação e monitorização de surtos

Foi realizado o acompanhamento e apoio a um surto de Doença Associada ao Clostridium Difficile (DACD)
que ocorreu na Unidade Hospitalar de Faro do CHAlgarve. Foram realizadas reuniões com o GCL do
CHAlgarve. Foram efetuadas recomendações para controlo do surto. Foi reforçada a articulação do GCRPPCIRA (via telefónica, por correio electrónico, reuniões e visitas de acompanhamento) com todas as UCCI e
Lares para onde tinham sido transferidos doentes/onde eram reportados novos casos.
2.8 Campanha das Precauções Básicas em Controlo de Infeção (PBCI)
•

Foi elaborado e divulgado o Cronograma Regional de Atividades 2015;

•

Colaborou-se com o GCL do CHAlgarve, na melhoria do Instrumento de auditoria às PB;

•

Foi elaborado o relatório das PBCI 2014;

•

Efetuada a análise da aplicação informática de apoio às PBCI e apresentadas sugestões de melhoria
à Direção Nacional do PPCIRA, tendo a responsável da campanha se deslocado à DGS para
trabalhar nestas alterações;

•

Efetuadas reuniões de acompanhamento, conjuntamente com elementos dos GCL, à implementação da
Campanha nos seguintes locais:

•

 ACeS do Barlavento a Silves, Monchique, Aljezur, Vila do Bispo
 ACeS Central em Albufeira
 ACeS Sotavento em Tavira
Módulo Precauções Básicas – Apresentam-se em seguida o nº de Unidades/serviços que
implementaram este Módulo, nomeadamente realizaram auditorias (dados provisórios).

ACES


ACES do Sotavento – 9 UFS na totalidade das UFS (100%)
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ACES do Barlavento – 5 UFS num total de 7 (71,4%)
ACES Central – 1 UFS num total de 19 (5,3%)

Centro Hospitalar do Algarve



Unidade de Faro – 26 serviços num total de 33 serviços clínicos (79%)
Unidade de Portimão – 26 serviços na totalidade dos serviços clínicos (100%)

Hospital Particular do Algarve (HPA)



Unidade de Alvor – 3 serviços num total de 4 serviços (75%)
Unidade de Faro – 3 serviços (a totalidade dos serviços clínicos) (100%)

Hospital Lusíadas Algarve



Hospital de Sta. Maria – 1 serviço
Hospital Lusíadas Albufeira – 1 serviço

Hospital de S. Gonçalo em Lagos


UCCI – 9 unidades num total de 19 (47%)

Módulo de Higiene das Mãos
Deu-se continuidade às atividades de divulgação, implementação e operacionalização de melhoria da
prática de higiene das mãos.
Unidades aderentes ao módulo de higiene das mãos:
ACeS
Dos 3 ACeS, 2 fizeram observações: ACeS do Barlavento e ACeS do Sotavento
Hospitais






CHAlgarve - Unidade de Portimão/Lagos e Unidade de Faro
Hospital Particular do Algarve – Unidade de Alvor, e Faro
Hospital Lusíadas Algarve – H de Sta. Maria de Faro e Albufeira
Hospital de S. Gonçalo em Lagos
CMRSul

Das 19 Unidades de Cuidados Continuados Integrados, 9 aderiram à estratégia fazendo observações da
higiene das mãos.
3.

Formação/Informação





Foram realizadas 2 Ações de formação destinadas aos observadores da higiene das mãos e aos
coordenadores da CPBCI dos 3 níveis de cuidados, tendo tido a participação dum total de 50
Formandos;
Organizado, em parceria com a APIH (Associação para a Infeção Hospitalar), o ―5.º Seminário das
IACS‖, realizado a 23/10/2015;
A representante dos cuidados hospitalares no GCR-PPCIRA participou como formadora, numa ação
organizada pela DGS no dia 6 de Maio nas instalações do Centro de Saúde de 7 Rios, subordinada
ao tema ―Precauções Básicas de Controlo em Infeção‖.
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4.

Participação da representante dos cuidados hospitalares no GCR-PPCIRA, na moderação de mesa
nas ―1ªs Jornadas do PPCIRA‖, realizadas em Lisboa, de 16 a 18 de Novembro de 2015;
Para assinalar o Dia Mundial da Higiene das Mãos (05/05/2015), foi publicado um texto no site da
ARS Algarve, IP, com links para informação e filmes da OMS sobre este tema. Foi ainda enviado um
email para todos os GCL/Núcleos do PPCIRA e para os conselhos clínicos e coordenadores das USP
dos ACeS, com informação sobre este dia e os links atrás referidos.
Para assinalar o Dia Europeu para a Preservação do Antibiótico (18/11/2015), foi também
publicado um texto no site da ARS Algarve, IP, com links para diverso material informativo publicado
no site da DGS e do ECDC. Foi também enviado um email para todos os GCL/Núcleos do PPCIRA
com informação sobre este dia e os links atrás referidos. Para os conselhos clínicos e coordenadores
das USP dos ACeS, foi ainda enviado material para divulgação a todos os médicos, nomeadamente
uma carta e um guião para servir de base ao diálogo com os seus utentes.
Foi prestado apoio aos GCL dos ACES e Núcleos-PPCIRA das UCCI, na organização das
comemorações do Dia Mundial da Higiene das Mãos e do dia Europeu para a Preservação do
Antibiótico;
Atualizada a informação do GCR-PPCIRA, na página oficial da ARS Algarve, IP.
Outras atividades

•

•
•
•
•
•
•

Dinamização das atividades propostas pela DGS (ex. Apoio na avaliação das condições que as
unidades hospitalares dispõem, para isolamento dos doentes com Síndrome Respiratório do Médio
Oriente).
Participação em reuniões de trabalho com a Direção do PPCIRA, na DGS.
Foram desenvolvidas atividades de prevenção de transmissão da doença por vírus Ebola, no contexto
do surto decorrente em alguns países africanos, nomeadamente:
Receção, análise e divulgação de todas as orientações emanadas pela DGS aos GCL-PPCIRA a todos
os níveis de cuidados;
Colaboração na elaboração de normas de procedimentos a pedido da DGS;
Participação no Exercício Regional no âmbito da preparação e resposta à Doença por vírus Ébola –
Exercício Farol_Algarve
Participação das representantes dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares no
GCR-PPCIRA em júris de concursos para aquisição de material clínico que de alguma forma estivesse
implicado nas Boas Práticas de prevenção e controlo da infeção.

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
•

Apresentação do tema ―O papel do GCR-PPCIRA. Articulação entre as várias Unidades de Saúde‖,
pela coordenadora do GCR no ―5.º Seminário das IACS‖, realizado a 23/10/2015 e organizado em
parceria com a APIH (Associação para a Infeção Hospitalar);

•

Relatório Regional das PBCI 2014.

•

Participação do elemento representante dos hospitais, como elemento do Conselho Científico do
PPCIRA, na elaboração de normas da DGS, nomeadamente: Norma de Higiene das Mãos (revisão),
Norma da Prevenção e Controlo de Infecção por Clostridium difficile, Bundles ou Feixes de
intervenção para a prevenção de várias infeções (ITU associada à algália, pneumonia associada à
intubação, infeção do local cirúrgico, infeção associada ao ventilador, infeção relacionada com
cateter venoso central)

Relatório de Atividades - 2015

Página 79

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
•

•

•

•





•

•

•

A participação dos representantes dos Cuidados Hospitalares e dos Cuidados de Saúde Primários no
Inquérito Nacional de Saúde Com Exame Físico INSEF, em exclusivo, durante o primeiro semestre do
ano, inviabilizou a realização das actividades do GCR e limitou acentuadamente o funcionamento
deste Grupo.
O acréscimo das atividades, decorrentes da necessidade de implementação de medidas de
prevenção da transmissão da doença por vírus Ébola, no contexto do surto decorrente em alguns
países africanos, e que naturalmente não foram programadas;
Tem dificultado o desenvolvimento das actividades nesta área, o facto dos elementos das estruturas
de controlo da infeção não terem disponibilidade real para cumprimento da carga horária que lhes é
destinada para a sua execução, conforme definido no Despacho nº 15423/2013 e inclusive nos
respectivos regulamentos internos, nomeadamente no que se refere aos médicos dos GCL dos
hospitais e respectivos elos de ligação aos diferentes Serviços hospitalares e aos médicos e
enfermeiros dos GCL dos ACES e os respetivos elos de ligação às diferentes Unidades Funcionais de
saúde;
Pouca sensibilidade dos órgãos de gestão, em particular dos hospitais, para a problemática da
prevenção e controlo da infeção e de resistências aos antimicrobianos, com especial relevo para a
implementação de programas de VE considerados obrigatórios pela DGS (Exemplo VE da Infeção do
Local Cirúrgico);
As metas propostas pelo GCR para implementação da VE da infeção do local cirúrgico nos hospitais,
nomeadamente no Centro Hospitalar do Algarve, foram demasiado ambiciosas, tendo em atenção os
constrangimentos organizacionais que têm ocorrido neste Centro hospitalar.
No Centro Hospitalar do Algarve, o Programa de Apoio à Prescrição Antibiótica começou a funcionar
apenas em Outubro de 2015, o que se reflecte em indicadores como a prescrição de carbapenemes
que mostram um aumento da sua utilização em relação ao ano anterior, quando deveria ter ocorrido
uma diminuição.
Para se conseguir dar continuidade ao projeto de formação básica em Controlo de Infeção para as
equipas de saúde e direcções técnicas dos Lares, houve dificuldade na articulação com os técnicos da
Direção Regional da Segurança Social.
A alteração da constituição de vários Núcleos do PPCIRA das UCCI, que ocorreu ao longo de 2015,
dificultou a implementação da Campanha das Precauções Básicas, pois os elementos de enfermagem
substitutos não tinham a formação necessária nesta área.
Foram efetuados esforços no sentidos dos ACeS realizarem a VE de processo - da norma de
Precauções Básicas, tendo 2 ACeS correspondido e 1 em que apenas 1 Unidade mostrou resultados.

Medidas para um reforço positivo do desempenho





Reforço do acompanhamento dos GCL dos diferentes níveis de cuidados, no desenvolvimento das suas
atividades.
Efetiva disponibilidade dos elementos das estruturas de controlo da infeção e resistência aos
antimicrobianos para o desenvolvimento das suas atividades.
Empenho real dos órgãos de gestão das instituições de saúde no desenvolvimento de estratégias para
diminuição das IACS e da Resistência aos Antimicrobianos.
Alteração da constituição do GCL do CHAlgarve, sendo recomendada a existência de 2 GCL com um
coordenador em cada unidade hospitalar e com autonomia.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistências aos Antimicrobianos

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de
cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades
e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de
intervenção.

MISSÃO DA
ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O) (1)

Articulação com os
Objetivos
Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade Parâmetro
Estratégicos (OE )
(2)
Orgânica (O)
Oop (O)
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Indicador (O)

Tipo de
Valores
Meta 2015
(O)
Indicador (O) (3) Prévios (QA)

Resultado

Atividade
Contributos paras
Tolerância Valor crítico Responsável pela execução Constante No as Orientações
Observações (QA)
Orçamento (O) Estratégicas do
(QA)
(O)
(O)
(4)
MS (O) (5)

Formação/Informação
Capacitar os profissionais nomeados para
observadores das práticas de higiene das mãos
Qualidade
com conhecimentos específicos para poderem
desempenhar esta função

d)

OE1; OE2;OE5

Promover a formação dos profissionais de
saúde aos 3 níveis de cuidados, na área da
prevenção e controlo das IACS e da resistência
aos antimicrobianos.

Realização de Ação de Formação

Realização

1

1

2

0

1

Dinamizar/Apoiar a formação em cascata dos
elementos de cada grupo profissional ao
nível dos ACeS e UCCI com recurso aos
conteúdos do curso de formação de
formadores do PPCIRA

Realização

Não aplicável

20%

100%

10%

AO

2.11

50%

Dr.ª Helena Massena,
Enf.ªManuela Almeida
Enf.ª Elena Noriega
Enfª Fernanda Faleiro

AO

2.11

Dinamizar/Apoiar a formação em cascata dos
elementos de cada grupo profissional ao
nível dos hospitais com recurso aos
conteúdos do curso de formação de
formadores do PPCIRA

Realização

Não aplicável

30%

90%

20%

50%

Drª Helena Ferreira
Enf.ª Elena Noriega

AO

2.11

Qualidade

Realização de pelo menos uma ação de
divulgação de informação nos dias
comemorativos Dia Mundial da Higiene das
Mãos e Dia Europeu do Antibiótico

Realização

2

2

2

0

2

Dr.ª Helena Massena,
Enf.ªManuela Almeida
Enf.ª Elena Noriega
Enfª Fernanda Faleiro

AO

2.11

Qualidade

Atualização da informação no site da ARS
Algarve IP

Realização

31 de
dezembro

Realizado

0

20 de
dezembro

Dr.ª Helena Massena,
Enf.ªManuela Almeida
Enf.ª Elena Noriega
Enfª Fernanda Faleiro

AO

2.11

Qualidade

Divulgar informação a profissionais de saúde e
cidadãos em geral

(continuação)
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MISSÃO DA
ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

(1)

Articulação com os
Objetivos
Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade Parâmetro
Estratégicos (OE )
Orgânica (O)
Oop (2) (O)
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Indicador (O)

Tipo de
Valores
Indicador (O) (3) Prévios (QA)

Meta 2015
(O)

Resultado

Atividade
Contributos paras
as Orientações
Tolerância Valor crítico Responsável pela execução Constante No
Observações (QA)
Orçamento (O) Estratégicas do
(QA)
(O)
(O)
(4)
MS (O) (5)

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de
saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer
cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

Vigilância Epidemiológica
N.º de programas de VE aplicáveis, utilizados
pela Unidade Hospitalar de Portimão do CHA

Realização

3

3

3

0

4

Dr.ª Helena Massena, e Enf.ª
Elena Noriega

AO

2.11

N.º de programas de VE aplicáveis, utilizados
pela Unidade Hospitalar de Faro do CHA

Realização

2

4

4

1

5

Dr.ª Helena Massena, e Enf.ª
Elena Noriega

AO

2.11

Promover a obrigatoriedade de cumprimento
do programa de vigilância epidemiológica da
Eficácia
ILC em todos os serviços cirurgicos elegiveis
das duas unidades do CHA

Percentagem de serviços cirurgicos que
aderiram ao programa de VE da ILC
Nº de serviços cirúrgicos com adesão à VE
ILC/Nº total de serviços cirúrgicos do CHA
por unidade X 100

Realização

10%

10%

0%

5%

50%

Dr.ª Helena Massena, e Enf.ª
Elena Noriega

AO

2.11

Promover a adesão dos hospitais privados ao
Programa de Vigilância dos microrganismos
epidemiologicamente significativos

Percentagem de hospitais privados com
adesão ao programa de VE MES
N.º de HP que aderiaram ao PVE MES /N.º
total de HP elegiveis X 100

Realização

80%

80%

83%

10%

90%

Dr.ª Helena Massena, e Enf.ª
Elena Noriega

AO

2.11

Percentagem de Unidades Hospitalares do
CHA que aderem ao estudo de prevalência
da antibioterapia profilática cirúrgica

Realização

100%

50%

100%

30%

100%

Dr.ª Helena Massena, e Enf.ª
Elena Noriega

AO

2.11

Percentagem de hospitais que realizam VE de processo - da norma de PB
N.º de unidades que fazem auditoria às
PB/N.º total de U de saúde

Realização

40%

50%

70%

10%

60%

AO

2.11

Percentagem de Unidades de Cuidados de
saúde Primários que realizam VE - de
processo - da norma de PB
N.º de unidades que fazem auditoria às
PB/N.º total de U de saúde

Realização

60%

70%

43%

20%

90%

Enf.ª Manuela Almeida

AO

2.11

Percentagem de Unidades de Cuidados
Continuados Integrados que realizam VE - de
processo - da norma de PB
N.º de unidades que fazem auditoria às
PB/N.º total de U de saúde

Realização

67%

90%

47%

20%

90%

Enfª Fernanda Faleiro

AO

2.11

Promover a obrigatoriedade de cumprimento Eficácia
dos programas de vigilância epidemiológica de
IACS (HELICS Cirurgia, HELICS UCI, INCS, Infeção
Neonatal) e Vigilância e notificação de
microrganismos problema e de
microrganismos alerta e vigilancia de
Eficácia
resistência aos antimicrobianos

b)

OE1; OE2

Eficácia

Promover nos hospitais, a replicação do estudo
de prevalência da antibioterapia profilática
Eficácia
cirúrgica, realizado pela OMS/DGS em 2014

Eficácia

Promover a realização de VE - de processo- da
norma de Precauções Básicas por parte de
Eficácia
todas as Unidades de Cuidados de Saúde
Primários, Cuidados Continuados e
Hospitalares

Eficácia

(continuação)
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Enf.ª Elena Noriega

MISSÃO DA
ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

(1)

Articulação com os
Objetivos
Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade
Estratégicos (OE )
Orgânica (O)
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Parâmetro
Oop

(2)

(O)

Indicador (O)

Tipo de
Valores
Indicador (O) (3) Prévios (QA)

Meta 2015
(O)

Resultado

Atividade
Contributos paras
as Orientações
Tolerância Valor crítico Responsável pela execução Constante No
Observações (QA)
Orçamento (O) Estratégicas do
(QA)
(O)
(O)
(4)
(5)
MS (O)

Normalização de estrutura, procedimentos e
práticas clínicas

2.11

N.º de reuniões com os GCL

Realização

9

3

9

1

9

Dr.ª Helena Massena,
Enf.ªManuela Almeida
Enf.ª Elena Noriega
Enfª Fernanda Faleiro

AO

2.11

Eficiência

Percentagem de Unidades de Cuidados
Continuados
aderentes
à Campanha
Nacional da Higiene das Mãos

Realização

40%

50%

47%

10%

80%

Enf.ª Elena Noriega;
Enfª Fernanda Faleiro

AO

2.11

Promover o aumento do número de Unidades
que aderem à CPBCI - Módulo de Higiene das Eficiência
Mãos

Percentagem de unidades dos ACeS
aderentes à Campanha Nacional da Higiene
das Mãos

Realização

55%

55%

67%

20%

90%

Enf.ª Manuela Almeida;
Enf.ª Elena Noriega

AO

2.11

Eficiência

Percentagem de unidades hospitalares
aderentes à Campanha Nacional da Higiene
das Mãos

Realização

70%

70%

80%

10%

80%

Enf.ª Elena Noriega

AO

2.11

Percentagem de unidades hospitalares do
CHA com PAPA

Realização

0

50%

100%

0%

100%

Drª Helena Ferreira
Enf.ª Elena Noriega

AO

2.11

Percentagem de ACeS com PAPA

Realização

0

66%

100%

0%

100%

Dr Renato dos Santos
Enf.ª Manuela Almeida
Drª Helena Ferreira

AO

2.11

Existência dum PAPA regional de apoio à
UCCI da região

Realização

0

1

1

0

1

Dr Renato dos Santos
Enfª Fernanda faleiro

AO

2.11

0,5

2,5

Dr Renato dos Santos
Enf.ª Manuela Almeida
Drª Helena Ferreira

AO

2.11

0,1

0,11

Dr Renato dos Santos
Drª Helena Ferreira
Enf.ª Elena Noriega

AO

2.11

Promover a articulação do GCR/PPCIRA com as
Eficiência
GCL das Unidades de Saúde

a)

OE1; OE2

Promover e apoiar a implementação do
Programa de Apoio à Prescrição Antibiótica
(PAPA)

Reduzir o consumo do quinolonas na
comunidade
Reduzir o consumo de carbapenemes nos
hospitais

Eficiência

Eficiência

Consumo de quinolonas em DDD /1000
habitantes/dia

Resultado

Não aplicável

1,00

9 525 embalagens
prescritas*

Eficiência

Consumo de carbapenemes em DDD/1000
habitantes/dia

Resultado

Não aplicável

0,08

28407
Frascos/Ampolas
prescritas **

* Este valor, representa uma diminuição de 21% em relação ao ano anterior. Não é possível fornecer estes dados em DDD/1000hab.
representa um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior. Não é possível fornecer estes dados em DDD/1000hab.

legenda:
(1)

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto relação
entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou serviços, que lhes
conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre outros)
Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das ações) Resultado
(exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP); Atividade
Não Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou terão que
ser , identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os limites superior
e inferior do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao melhor
resultado em termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço, unidade
responsável ou mesmo o profissional;
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** Este valor,



Grupo Técnico de Feridas

As feridas, nomeadamente as feridas crónicas, são um dos problemas que colocam um importante desafio aos
sistemas de saúde uma vez que têm grande impacto sobre o estado de saúde dos doentes, diminuindo a sua
qualidade de vida e a dos seus cuidadores e o seu tratamento implica custos elevados, tanto em recursos
materiais como em tempo de cuidados dos profissionais de saúde.
A finalidade do GTF é contribuir para a prestação de cuidados de qualidade através da prevenção/atraso
no aparecimento e do tratamento que proporcione uma rápida cicatrização das feridas, de forma custoefetiva, aos utentes dos Cuidados de Saúde Primários e em articulação com as Comissões de Feridas das
unidades hospitalares. Pretende-se com a intervenção deste grupo contribuir para a prevenção/atraso do
aparecimento de lesões cutâneas em utentes dos cuidados de saúde primários e a uniformização/
padronização dos cuidados ao doente portador de feridas. Mais especificamente propõe-se a conhecer a
realidade das feridas crónicas, promover as boas práticas de prevenção e tratamento de feridas com base
na evidência, contribuir para a padronização dos dispositivos médicos/pensos com efeito terapêutico em
estreita colaboração com as unidades hospitalares e promover a aquisição de competências no âmbito da
prevenção e tratamento de feridas.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Relativamente ao objetivo de conhecer a realidade das feridas crónicas da região e da análise dos dados
obtidos destacam-se os seguintes aspetos: obteve-se uma taxa de resposta de 54,1 % das unidades
elegíveis, valor idêntico a anos anteriores. Foi realizado um reforço junto dos responsáveis de enfermagem
das unidades, para necessidade de iniciarem o envio/continuarem a ser enviados os dados que permitem o
conhecimento da realidade das feridas crónicas.
Analisados os dados relativos ao tratamento de ferida crónica, rececionados em 2014, apresentando-se uma
breve síntese: Estiveram em tratamento 1567 feridas em 877 utentes. 67,30 % dos utentes tem 75 ou mais
anos de idade. A maioria (63%) das feridas tratadas foram úlceras por pressão e 28% úlceras de perna.
Suspendeu-se o tratamento em 48,2% das feridas e em 40% dos casos o motivo foi cicatrização. Destas
cicatrizaram num período inferior a 6 meses, 70% das feridas e em menos de três meses 52% das feridas.
Verificou-se, através dos dados reportados, que 47,2% das úlceras venosas foram tratadas com recurso à
terapia compressiva. Sendo este tratamento o ―Gold Standard‖ para esta tipologia de ferida foi incentivada
a sua utilização junto dos profissionais, em todas as oportunidades no sentido de se incrementar este valor.
Divulgada informação relevante sobre tratamento de doentes com ferida.
Divulgadas datas e programas de reuniões científicas relativas a feridas.
Realizada uma ação de formação sobre a temática úlcera de perna/―terapia compressiva‖ onde estiveram
presentes 3 médicos e 13 enfermeiros e contou ainda com a presença de 6 alunos de licenciatura de
enfermagem.
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Realizadas 3 formações (teórico-práticas) no ACES Sotavento sobre abordagem ao utente com ferida crónica,
uma na UCC/ECCI de Vila Real de Santo António e 2 na UCC/ECCI de Tavira, pelo representante de
enfermagem do ACES.
Foi dado apoio, aos profissionais que o solicitaram, no esclarecimento de dúvidas e assessoria relativamente
ao tratamento de feridas e suporte à decisão de prescrições que carecem de justificação no âmbito dos
Serviços farmacêuticos.
No âmbito da estrutura, finalizou-se a constituição do Grupo com a integração de um médico de medicina
geral e familiar por ACES e do elemento representante dos serviços farmacêuticos.
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
Devido à participação de alguns dos seus elementos na aplicação do Inquérito Nacional de Saúde com
Exame Físico (INSEF), que decorreu no primeiro semestre de 2015, em exclusivo, ausência prolongada por
licença de maternidade de outro elemento e por não estar completa constituição do GTF de acordo com o
estipulado no Regulamento Interno – integração de um médico de medicina Geral e Familiar por ACES,
durante o ano as atividades do grupo estiveram suspensas.
A carga horária atribuída aos elementos do grupo para trabalhar esta temática ser limitada face ao volume
e importância de assuntos a tratar.
Falta de colaboração de algumas unidades de saúde no envio de informação solicitada (registo de feridas).
Parca valorização da temática pelos órgãos de gestão.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
Realizar diagnóstico das reais necessidades de formação e desenvolver/apoiar ações de formação dirigidas,
em ―ambiente‖ prático.
Desenvolver estratégias para alargar a colaboração de mais unidades de saúde na caracterização das
feridas da região.
Motivar os órgãos de gestão para a problemática das feridas, mais especificamente da ferida crónica.
Uma profícua articulação entre as organizações da região e científicas no sentido da melhoria da qualidade
dos cuidados prestados aos utentes/doentes portadores de ferida (ferida crónica).
Fornecer informação pertinente nesta área através de um boletim informativo periódico.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Grupo Técnico de Feridas

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde,
adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas
e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO DA
ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O) (1)

Promoção das
boas práticas na
prevenção e
tratamento de
feridas

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

OE1

Conhecer de forma continuada a
informação respeitante às feridas crónicas
nos cuidados de saúde primários

OE1;OE4

Parâmetro
Oop (2) (O)

Meta 2015
(O)

Resultado
2015

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

Atividade
Responsável pela Constante No
Orçamento (O)
execução (O)
(4)

Eficiência

% de unidades funcionais que reporta o
movimento mensal de doentes com ferida
crónica em relação às elegíveis

Realização

53%

60%

54%

5%

55%

Eficácia

Relatório do ano 2014 (meses)

Realização

4

4

_

1

3

Qualidade

% dos documentos elaborados em relação
aos propostos

Contributos
paras as
Observações
Orientações
(QA)
Estratégicas do

Realização

25%

50%

_

% de visitas de acompanhamento
realizadas às unidades funcionais em Realização
relação às programadas

_

60%

_

Eficiência

% de ações de formação em serviço em
que foi dada colaboração relativamente Realização
às solicitadas

0%

30%

Eficiência

% de ações de formação de âmbito
Realização
regional relativamente às porpostas

_

Qualidade

Lista atualizada de pensos com efeito
terapêutico e produtos (meses)

_

(5)

Equipa Regional

ANC

Não aplicável

Coordenador

ANC

Não aplicável

25%

Equipa Regional

ANC

Não aplicável

10%

90%

Coordenador
Representante do
ACES

ANC

Não aplicável

100%

10%

50%

Equipa Regional

ANC

Não aplicável

60%

30%

30%

100%

Equipa Regional
Gabinete de
Formação da ARS
Algarve

ANC

Não aplicável

10

_

2

9

Equipa Regional

ANC

Não aplicável

Pomover as Boas Práticas na prevenção e
tratamento de lesões cutâneas

Promover a aquisição de competências,
investigação e conhecimento no âmbito
da prevenção e tratamento de feridas

Contribuir para a padronização dos
materiais a utilizar na prevenção e
tratamento das feridas

legenda:
(1)

Valores
Prévios
(QA)

MS (O)

OE1

OE4

Indicador (O)

Tipo de
Indicador (O) (3)

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto
relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou
serviços, que lhes conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre
outros) Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das
ações) Resultado (exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP);
Atividade Não Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou terão
que ser , identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os limites
superior e inferior do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao melhor
resultado em termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço,
unidade responsável ou mesmo o profissional;
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Realização



Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (PNPSO)

Prevenir e controlar as doenças orais e criar as condições que promovam comportamentos saudáveis e
práticas eficazes de saúde pública a nível regional e local, através da construção do conhecimento, de
ferramentas e de redes interinstitucionais, é a missão dos profissionais que desempenham atividades direta e
indiretamente nesta área.
Objetivos específicos:



Contribuir para a promoção da vigilância da saúde oral das crianças e jovens(3 aos 16 nos) e grupos
vulneráveis



Promover a prevenção de carie dentária e das doenças orais



Contribuir para o conhecimento do diagnóstico de situação e promover o tratamento da carie
dentária



Contribuir para o desenvolvimento de ações na área de prevenção primária através da articulação
intersetorial.



Melhorar o modo de atuação dos diferentes profissionais, que pela sua atuação podem influenciar
conhecimentos e atitudes na área da saúde oral.



Aumentar a capacidade de intervenção dos diferentes profissionais e monitorizar as ações
implementadas.

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano


Participação ativa na nova estratégia do PNPSO (aumento da referenciação para consulta de
higiene oral) ;



Reforço da comunicação e da gestão participada entre as diferentes unidades funcionais;



Formação dos HO e outros profissionais das Unidades Funcionais dos ACES:



Educação / Saúde na comunidade escolar (docentes, educandos e pais), através de metodologias
ativas / participativas ;



Reuniões Regionais, por ACES e interinstitucionais;



Rastreio da carie dentária



Diagnóstico precoce do cancro oral;



Procedimentos para aquisição de materiais de consumo para consulta de higiene oral;



Procedimentos para aquisição de cadeiras de estomatologia em locais definidos;



Avaliação trimensal da emissão de cheques dentistas e consultas de higiene oral;



Participação nas atividades de investigação;



Elaboração de Plano de atividades anual (Março do ano em causa)



Elaboração de relatório de atividades anual (Março do ano causa)

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
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•

Reforço da promoção da saúde oral, prevenção da carie dentária em utentes com deficiência.

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
Causas endógenas de resultados insuficientes e de não execução de aumento da produtividade:


Dificuldades e atrasos nos procedimentos de aquisição de materiais consumíveis, e na manutenção dos
equipamentos existentes(4 para 16 concelhos);



Capacidade instalada insuficiente, com necessidade de aquisição de cadeiras de estomatologia para
mais quatro centros de saúde;

Causas exógenas de resultados insuficientes e de não execução de aumento da produtividade:


Dificuldades de acessibilidade dos utentes/cidadãos aos prestadores de cuidados;

Medidas para um reforço positivo do desempenho



Ação de formação dos profissionais ( HO e enfermeiros saúde escolar/Saúde Oral)



Aquisição de materiais em conformidade com tecnologia recente



Implementação da aplicação de verniz de flór
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral

MISSÃO DA ARS

Atribuições da
Unidade

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando
os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde
na sua área de intervenção.

Orgânica (O)

(1)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais
(OOp) da Unidade Orgânica
(O)

Parâmetro
Oop (2) (O)

Qualidade

OE1; OE2;OE3;OE4

Tipo de
Indicador (O) (3)

Valores
Prévios
(QA)

Meta 2015
(O)

Resultado

Tolerância
(QA)

Valor crítico
(O)

Responsável
pela execução
(O)

Elaborar relatório de atividades dos ACES
que aplicam o Programa Nacional de
Promoção de Saúde Oral (em meses)

Realização

1

1

1

0

1

Joaquim Bodião

na

2.10

Avaliar o projeto de diagnóstico precoce
do cancro oral(em meses)

Realização

1

1

1

0

1

Joaquim Bodião

na

2.10

Eficiência

Nº crianças abrangidas por projetos de
escovagem dos dentes nas escolas(ano
letivo 2013/2014)(SOBE)

Impacto

750

1000

1100

200

1200

Joaquim
Bodião/HO

na

2.10

Eficácia

Taxa de participação dos profissionais de
saúde inscritos em
ações de formação

Resultado

80

80

85

5

90

Joaquim
Bodião/HO

na

2.10

Realizar ações de formação dos
profissionais de saúde ,na aplicação do
PNPSO

Realização

5

5

5

1

6

HO

na

2.10

Realização

1000

1250

1304

250

1500

HO

na

2.10

Resultado

71

75

66,56

10

75

Joaquim
Bodião/HO

na

2.10

Impacto

50

60

60

5

65

Joaquim
Bodião/MGF

na

2.10

Qualidade

b)d)

Desenvolver e avaliar o
Programa Nacional de
Promoção de Saúde Oral

Qualidade

realizar consultas de higiene oral, através
da referenciação
Eficácia

b)d)

OE1; OE2;OE3

Promover a melhoria da saúde
oral nas crianças e avaliar
intervenção precoce no cancro
oral

Taxa de utilização global de chequesdentista e referenciações para higiene
Oral (7, 10 e 13 anos)
Eficiência

Percentagem de cheques-diagnóstico
emitidos resultantes de rastreios
oportunistas de cancro oral (norma DGS)
(%)

legenda:
(1)

Atividade
Contributos paras
Constante No
as Orientações
Orçamento (O)
Estratégicas do
(4)
(5)
MS (O)

Indicador (O)

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto relação
entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou serviços, que lhes
conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre outros)
Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das ações) Resultado
(exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP); Atividade
Não Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou terão que
ser , identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os limites
superior e inferior do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao melhor
resultado em termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço, unidade
responsável ou mesmo o profissional;
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Observações
(QA)



Saúde Ocupacional Externa (SO Externa)

A Saúde Ocupacional é uma das áreas mais relevantes da Saúde Pública, visto que se dirige à população
trabalhadora das empresas da zona geográfica de intervenção das Unidades de Saúde Pública. Esta
população alvo representa um grupo numeroso de indivíduos que está sujeito a riscos profissionais muito
frequentes e gravosos. O fardo da saúde ocupacional, para além das doenças profissionais e dos acidentes
de trabalho, inclui um vasto conjunto de doenças ligadas ou relacionadas com o trabalho, isto é,
desencadeadas ou agravadas pelas condições de trabalho, ainda que o sejam de forma não determinante.
A Organização Mundial de Saúde evidencia que a prevenção primária de doenças e lesões profissionais é
rentável e um fator de economia, pois evita mortes, incapacidades, sofrimento humano e perda de
rendimento. Esta Organização destaca que a saúde e segurança dos trabalhadores são fatores de extrema
importância para a sustentabilidade das empresas e das comunidades, assim como para as economias
nacionais e regionais.
O Programa de Saúde Ocupacional Externa (SO Externa) encontra-se contextualizado com o Programa
Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC) para o 2º Ciclo 2013/2017, reforçando e impulsionando a ação
regional quanto à proteção e promoção da saúde dos trabalhadores, numa perspetiva de melhoria contínua
e de consolidação do trabalho já iniciado. De sublinhar, que o PNSOC - 2º Ciclo 2013/2017 resulta do
trabalho conjunto entre a Equipa de Coordenação do Programa, da Divisão de Saúde Ambiental e
Ocupacional da Direção-Geral da Saúde, e a Comissão Técnica de Acompanhamento do Programa (de que
fazem parte os elementos da equipa regional de SO Externa das ARSA, I.P.).
Aprumado com o Plano de Atividades da ARSA, I.P. para 2015, o programa regional contribui para o
preconizado nos objetivos estratégicos (OE1 e OE5).
À Equipa Regional de Saúde Ocupacional Externa (SO Externa) do Departamento de Saúde Pública e
Planeamento (DSPP) da ARSA, I.P. compete, em geral, funções de regulação, orientação e apoio às
atividades de Saúde Ocupacional Externa, no âmbito das competências delegadas pela Direção-Geral da
Saúde, das constantes do PNSOC - 2º Ciclo 2013/2017, assim como das conferidas por Lei às Autoridades
de Saúde, ao DSPP e aos Serviços de Saúde Pública.
Missão: Promover o ―valor da saúde‖ e a qualidade de vida no trabalho, através de ambientes de trabalho
saudáveis e da melhoria da cobertura e qualidade dos Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho.
Geral: Promover atividades que visem a Proteção e Promoção da Saúde dos Trabalhadores através de
estratégias que contribuam para a redução dos riscos profissionais e para a melhoria constante das condições
dos locais de trabalho.
Operacionais:
OOp1: Integrar a Comissão Técnica de Acompanhamento do PNSOC - 2º Ciclo 2013/2017;
OOp2: Identificar o grau de cumprimento dos requisitos legais em saúde no trabalho (empresas
prestadoras de serviços externos de Saúde no Trabalho);
OOp3: Apoiar a implementação e execução dos Programas Locais de SO Externa;
OOp4: Estimular ao exercício da vigilância epidemiológica em contexto de trabalho.

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
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Das atividades da equipa regional de SO Externa do DSPP da ARSA, I.P., destacaram-se no último ano:











OOp1:
Participação na Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) do PNSOC colaborando na elaboração
de documentos orientadores na área da Saúde Ocupacional e na monitorização do PNSOC.
OOP2:
Licenciamentos e realização de auditorias para verificação de boas-práticas às empresas
prestadoras de serviços externos de Saúde do Trabalho (ST) (por delegação de competências da
entidade licenciadora – DGS);
Realização de visitas extraordinárias a empresas prestadoras de ST por solicitação da DGS e do
ACT, ou entidade afim
OOP3:
Apoio às USP dos ACeS na operacionalização do programa local de SO ;
Divulgação de normas e procedimentos relativos à Saúde Ocupacional Externa
OOp4:
Solicitação de realização de Inquéritos Epidemiológicos em caso de notificação de DP;
Caracterização epidemiológica das Doenças Profissionais da Região.

OOp

INDICADORES DE AVALIAÇÃO – Ano de 2015
N.º e % reuniões de acompanhamento do PNSOC participadas relativamente ao ao n.º de
reuniões convocadas pela DGS: 3/4 (75%)
Comissão Técnica de Acompanhamento do PNSOC: Contributos para Referenciais de
Saúde Ocupacional elaborados/publicados no ano de 2015

OOp1

OOp

 Informação Técnica n.º 06/2013 (atualização do anexo) – Gestão do Risco Biológico e a
Notificação de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril
 Informação Técnica n.º 10/2015 - Formação em Enfermagem do Trabalho
 Informação Técnica n.º 11/2015 - Intervenção da Saúde Pública nos Cuidados de Saúde Primários
do Trabalho (ao abrigo da Portaria n.º 112/2014, de 23 de maio e da Lei n.º 102/2009, de 10
de setembro, e suas alterações)
 Informação Técnica n.º 12/2015 - Formação em Saúde do Trabalho (ao abrigo da Portaria n.º
112/2014, de 23 de maio)
 Informação Técnica nº 13/2015 - Caderno de Encargos para aquisição de Serviços Externos de
Saúde e Segurança do Trabalho por entidades/organismos da administração e emprego público –
Especificações Técnicas

Promulgações Legislativas relevantes:
 Port. n.º 71/2015, 10 Mar: Aprova o modelo de ficha de aptidão para o trabalho, de
acordo com o previsto no artigo 110.º da Lei n.º 102/2009.
INDICADORES DE AVALIAÇÃO – Ano de 2015
% Empresas prestadoras de serviços externos de ST vistoriadas em relação aos pedidos de
licenciamento; 1/1 (100%)

OOp2

N.º e % Empresas prestadoras de serviços externos de ST autorizadas em relação às
vistoriadas; 19/20 (95%)
N.º auditorias ou fiscalizações realizadas a empresas prestadoras de serviços externos de ST:
Auditorias – 3; Fiscalizações - 2

OOP3

Realização efetiva: Reunião anual de trabalho com as Equipas Locais de SO Externa para
apoio à implementação dos programas locais de SO
Ordem de Trabalhos (12Jun2015):
1. Informações Gerais
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2. Programa Nacional de SO 2013-17 – 2.º ciclo (ponto da situação)
3. Plano de Atividades 2015 e Relatório de Atividades de 2014 da Equipa Regional de SO
Externa
4. Programas Locais de SO – Ponto da Situação (Informação Técnica DGS 4/2012) e
contratualização de indicadores e metas;
5. Outros Assuntos:
- Doenças Profissionais (dificuldades sentidas e caracterização da DP da Região);
- Feedback do acesso ao Relatório Único (anexo D - Segurança e Saúde do Trabalho) e
alterações no acesso à plataforma (ex. disponibilização de filtro por Concelho);
- Cuidados primários de Saúde Ocupacional (Port. n.º 112/2014, 23Mai);
- Documentos finalizados no âmbito da Comissão de Acompanhamento do PNSOC.

OOp4

% de Inquéritos Epidemiológicos de Doenças Profissionais solicitados às USP notificados* ao
DSPP pelo DPRP do Instituto de Segurança Social , I.P.: 100%
*17 notificações: 11 notificações por DP por empresas sedeadas na região (Central (7) e
Barlavento (4)), + 6 notificações por DP de beneficiários residentes na região contraídas em
empresas fora da região.
Realização efetiva - Atualização do registo epidemiológico das doenças profissionais (não
foi possível a análise quadrimestral atendendo a que o Instituto de Segurança Social em 2015
apenas notificou as DP por semestre).
A. Pareceres
- ―Cuidados primários de saúde do trabalho‖ (Gabinete do Cidadão da ARSA, I.P.);
- ―Má prática SO‖ (Empresas);
- ―Autorização para dispensa de Serviço Interno de Saúde no Trabalho‖ (Câmara Municipal
de Loulé - efetuou pedido de orientação à ARSA, I.P. para formalização posterior à DGS).

Outras
Atividades

B. Outros
 Envio de informações a pedido do Coordenador do PNSOC (RE: Assunto: Exposição não
protegida a M. tuberculoses de profissionais no Hospital de Portimão - CHA;
 Realização de denúncia à DGS (Exercício de Saúde do Trabalho em instalações fixas sem
a devida autorização - Interprev - Faro);
 Atualização no portal da ARSA, I.P.: Lista das Empresas Autorizadas de Prestação de Serv.
Externos de Saúde no Trabalho;
 Divulgação electrónica (1.ª fase) da Campanha da DGS – Participação da Doença
Profissional.

Constrangimentos
Endógenos:
• Dificuldades inerentes a um programa implementado com recursos humanos alocados a tempo parcial;
• Notificação tardia das Doenças Profissionais por parte do Instituto de Segurança Social, levando a uma
atuação ;
Exógenos:
• Conjuntura sócio-económica desfavorável à operacionalização de Programas/Políticas de Saúde e
Segurança no Trabalho.

Medidas para um reforço positivo do desempenho
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Implementação efetiva do novo modelo de Ficha de Aptidão – publicada na Port. n.º 71/2015,
10Mar;
Reforço da Campanha da DGS para a Participação e Notificação da Doença Profissional;
Aplicação do questionário on-line com vista à análise do nível de implementação da ―Organização
de Serviços SST/SO nos Cuidados Primários de Saúde - ACeS e Sede de ARS(s);
Fomentar a utilização do acesso ao relatório anual da atividade do serviço de SST das empresas,
atendendo a que permite às equipas locais de SO uma atuação enquadrada aquando as
intervenções realizadas;
Divulgação de normas e procedimentos relativos à Saúde Ocupacional Externa;
Realização de auditorias pela ERSO com vista à verificação das boas práticas de saúde ocupacional
e confirmação dos requisitos verificados aquando a realização das vistorias de licenciamento às
empresas prestadoras de serviços de Saúde do Trabalho da Região.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Saúde Ocupacional Externa

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação
de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às
necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas
de saúde na sua área de intervenção.

Atribuições da
MISSÃO DA ARS Unidade Orgânica
(1)
(O)
Art.º 3.º, alínea e) do
n.º 1 e ponto 2

Art.º 3.º, alínea i) do
n.º 1 (por delegação
de competências da
DGS)

Art.º 3.º, alínea e) do
n.º 1 e ponto 2

Art.º 3.º, alínea f) do
n.º 1

Articulação com os
Objetivos
Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade Orgânica Parâmetro
Estratégicos (OE )
(2)
(O)
Oop (O)
do QUAR da ARS,
Algarve (O)
OE1, OE5

OE1

OE5

OE1

Indicador (O)

Indicador (O)

(3)

Valores
Meta 2015
Prévios (QA)
(O)

Resultado

Atividade
Tolerância
Valor
Responsável pela Constante No
Orçamento (O)
(QA)
critico (O)
execução (O)
(4)

Contributos
paras as
Orientações
Estratégicas
do MS (O) (5)

Observações (QA)

N.º de reuniões participadas no âmbito do
CTA PNSOC

Realização

4

3

3

1

4

Equipa Regional

A calendarização das
reuniões é da
responsabilidade da DGS

% de empresas prestadoras de serviços
externos de ST vistoriadas em relação aos
pedidos de licenciamento

Realização

100%

90%

100%

10%

95%

Equipa Regional

Os pedidos de
licenciamento são
realizados à ARS através
da DGS.

% de empresas prestadoras de serviços
externos de ST autorizadas em relação às
vistoriadas

Resultado

94%

60%

95%

10%

70%

Equipa Regional

N.º auditorias ou fiscalizações realizadas a
empresas prestadoras de serviços externos
de ST

Realização

3

3

5

1

3

Equipa Regional

Apoiar a implementação e execução dos Programas Locais
N.º de reuniões de trabalho com as Equipas
Qualidade
de SO Externa
Locais de SO Externa

Realização

1

1

1

1

2

Equipa Regional

% de Inquéritos Epidemiológicos de
Doenças Profissionais solicitados em
relação às DP notificadas

Realização

100%

95%

100%

5%

100%

Equipa Regional

Atualização do ficheiro informático das DP
da Região (por período)

Realização

Semestral*

Mês

Trimestral

Equipa Regional

Integrar a Comissão Técnica de Acompanhamento do
PNSOC - 2º Ciclo 2013/2017

Identificar o grau de cumprimento dos requisitos legais
em saúde no trabalho (empresas prestadoras de serviços
externos de Saúde no Trabalho)

Estimular ao exercício da vigilância epidemiológica em
contexto de trabalho

Qualidade

Eficácia

Qualidade

legenda:
(1)

Tipo de

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto relação entre os bens
produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou serviços, que lhes conferem aptidão para
satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre outros) Realização
(limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das ações) Resultado (exprimem os efeitos
diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP); Atividade Não
Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou terão que ser ,
identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os limites superior e inferior do
intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao melhor resultado em
termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço, unidade responsável ou
mesmo o profissional;
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Quadrimestral Quadrimestral

ANO

p. 2.11.
SEAMS-DGSOrientações
2015

*Não foi pos s ível a
anális e quadrimes tral
atendendo a que o
Ins tituto de Segurança
Social em 2015 apenas
notificou as DP com



Observatório Regional de Saúde (ORS)

O Observatório Regional de Saúde (ORS) é uma unidade orgânica do DSPP que tem como missão
caracterizar e monitorizar o estado de saúde da população da Região e identificar as suas necessidades em
saúde. Os seus objetivos específicos passam por gerar por si próprio e obter de outras entidades dados e
indicadores que permitam descrever o estado de saúde dos diversos grupos populacionais; desenvolver
ferramentas de observação e vigilância; bem como contribuir para a análise crítica dos dados e da
informação epidemiológica existente da condição de saúde da população.
Efetivamente, um bom conhecimento da situação de saúde da população, pode conduzir a uma melhor
capacidade de decisão e de intervenção nos fatores de risco para a população, resultando em ganhos para
a saúde. Portanto, a função do ORS é essencial para atingir as seguintes metas: melhor informação → melhor
decisão → melhor intervenção → melhor saúde.
O ORS pretende traçar o retrato da Saúde da região com recurso a ferramentas ―webtools‖ harmonizadas
com as restantes ARS’s, que permitam o acesso a informação de forma amigável e rápida, substituindo os
tradicionais formatos estáticos utilizados na realização do último perfil de Saúde da Região (editado em
Junho de 2011). Nesse sentido, o desenvolvimento de ―webtools‖, serão um suporte essencial à ação dos
decisores, permitindo gizar o Perfil de Saúde das Regiões, os Perfis Locais de Saúde bem como outras
ferramentas web de uma forma dinâmica e harmonizada com as restantes regiões de saúde.
Os ORS assentam também em dois níveis distintos, de coordenação e operacionalização, designadamente o
nível estratégico assegurado pelos Grupos Estratégicos (GE) e a um nível operacional, assegurado pelos
Grupos Operativos (GO).
Objetivos
Geral: Caracterizar o estado de saúde da população da Região e identificar as suas necessidades em saúde,
de forma a conduzir a uma melhor capacidade de decisão e de intervenção nos fatores de risco, obtendo
assim ganhos em saúde.
Específicos:
OE1. Garantir a obtenção de dados informativos atualizados e concertados;
OE2. Elaborar documentos e ferramentas sobre o estado de saúde da população harmonizadas entre os ORS
das 5 ARS;
OE3. Identificar áreas prioritárias de intervenção e propor medidas de atuação enquadradas nas estratégias
regionais de saúde.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
O modelo de funcionamento e estrutura dos ORS assenta numa parceria entre as cinco Administrações
Regionais de Saúde (ARS), onde é traçada uma planificação de trabalho e objetivos comuns, numa ótica de
partilha, criação de sinergias e rentabilização dos recursos. Deste modo, as atividades desenvolvidas no
âmbito dos ORS são o resultado de um trabalho em bloco/rede e concertado entre as 5 regiões de saúde.
Este trabalho tem sido habitualmente liderado pelo ORS da ARS Norte I.P., que tem disponibilizado sem
qualquer encargo para as outras Regiões, o modelo informático (software), bem como apoio técnico, exigindo
a colaboração de todos os elementos que integram os Grupos Estratégico e Operativos dos ORS das 5
ARS/DSP, designadamente na consensualização de indicadores e na obtenção de dados junto das fontes
detentoras da informação, bem como na respetiva construção das ferramentas informáticas harmonizadas.
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Não obstante o funcionamento em bloco dos ORS, grande parte das destas atividades serem desenvolvidas à
distância, muito esporadicamente são necessários momentos de reunião, futuramente e sempre que possível
rotativos pelas 5 Regiões, destinados à génese, aferição e ultimação dos instrumentos de informação em
Saúde.
Assim, no ano de 2015 foram realizados os seguintes momentos presenciais:
Grupos

Data

Local

Grupo Estratégico*

4 Novembro

Lisboa (DGS)

17 e 18 Março

Évora (ARS Alentejo)

25 e 26 Junho

Faro (ARS Algarve)

30 Novembro e 1 Dezembro

Lisboa (ENSP)

Grupo Operativo

*Reuniões realizadas no seio das reuniões periódicas dos Delegados de Saúde Regionais.

Atividades Realizadas
OE1.
- Manutenção de protocolos e canais de comunicação privilegiados entre as cinco ARS e as
instituições/entidades detentoras de dados.
OE2.
- Atualização da ferramenta mort@lidades.infantil, a primeira harmonizada entre as ARS, com os últimos
dados disponíveis de 2014 (ed. 2015).
- Atualização da ferramenta web Perfis Locais de Saúde (PeLS - ed. 2015) e conclusão do documento de
apoio ao utilizador
- Finalização da construção da ferramenta web Perfis Regionais de Saúde (PRS) ed.2015.
OE3.
- Divulgação das ferramentas mort@lidades.infantil e Perfis Locais de Saúde de informação para apoio à
tomada de decisão.
Constrangimentos





Distância física entre os elementos dos ORS;
Inexistência de recursos humanos especificamente alocados a exercer funções no ORS;
Dificuldades na obtenção de determinados dados.

Medidas para um reforço positivo do desempenho





Colaboração na realização de trabalhos de investigação e de estudos epidemiológicos;
Garantir a estreita articulação com os ORS das restantes ARS;
Obter dados de mortalidade utilizáveis por todos os ACeS/ULS do Continente, dado que os
disponibilizados ao abrigo do protocolo com o INE têm sucessivamente limitado a construção dos
instrumentos.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional:

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à
prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos
disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir
políticas e programas de saúde na sua área de
intervenção.

MISSÃO DA ARS

Atribuições da Unidade
Orgânica (O)

Os ORS têm uma atividade
importante na observação
do estado geral de saúde
da população, na produção
de informação de apoio à
tomada de decisão com
vista a obter ganhos em
saúde.

Observatórios Regionais de Saúde (ORS)

Articulação com os
Objetivos Estratégicos (OE)
do QUAR da ARS, Algarve
(O)

Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade
Orgânica (O)

ARS: OE1e OE2
Objectivo Geral dos ORS:
Contribuir para reduzir as
Elaborar documentos e ferramentas sobre o
desigualdades em saúde,
estado de saúde da população harmonizadas
através da disponibilização
entre os ORS das 5 ARS
de elementos necessários à
análise que permitam a
tomada de decisões em
tempo útil, visando a
adequada intervenção dos
Serviços de Saúde,
contribuindo para mitigar os
efeitos diretos e indiretos
Disponibilizar ferramentas de informação que
sobre a mortalidade e
permitam a identificação de áreas prioritárias de
morbilidade da população.
intervenção com vista ao suporte da tomada de
decisão técnica, organizacional e politicoestratégica

Parâmetro
(2)

Oop (O)

Indicador (O)

Nº de ferramentas informáticas
web harmonizadas atualizadas

Meta 2015 (O)

1

2

Resultado

2

Tolerância
(QA)

1

Valor critico (O)

Eficácia

1

1

1

1

2

N.º de ferramentas de
comunicação divulgadas

Realização

1

2

2

1

3

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto relação entre os bens
produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou serviços, que lhes conferem aptidão para
satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre outros) Realização
(limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das ações) Resultado (exprimem os efeitos
diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP); Atividade Não
Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou terão que ser ,
identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os limites superior e inferior do
intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao melhor resultado em
termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço, unidade responsável ou
mesmo o profissional;

Responsável pela
execução (O)

Atividade
Constante No
Orçamento (O)

(4)

Contributos paras
as Orientações
Estratégicas do MS
(O)

(5)

2

Realização

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica
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Realização

Valores
Prévios
(QA)

Nº de ferramentas informáticas
web harmonizadas produzidas

(2)
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Indicador (O)

(3)

Eficiência

Legenda:
(1)

Tipo de

(Grupo Estratégico)
Ana C. Guerreiro;
Joaquim Bodião
(Grupo Operacional)
Alexandra Monteiro;
Emília Matias;
Nélia Guerreiro

Atividade Não
Orçamentada
(ANC)

3.9.

Observações
(QA)



Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR)

A ASCJR foi criada através do Despacho 31292/2008, e tem como missão apoiar e orientar a intervenção
da saúde no âmbito das crianças e jovens em risco, com vista a uma mais efetiva prevenção do fenómeno dos
maus tratos e a uma significativa melhoria da qualidade das respostas do SNS a esta problemática.
Os Núcleos de Apoio à Crianças e Jovens em Risco, que operacionalizam a ASCJR no terreno, são equipas
pluridisciplinares que polarizam motivações e saberes sobre maus tratos em crianças e jovens, apoiando os
profissionais da instituição nas intervenções neste domínio, constituindo uma interface na articulação e
cooperação entre serviços e instituições.
Os objetivos programáticos gerais da ASCJR são: Promover os direitos das crianças e jovens, em particular a
saúde, através da prevenção da ocorrência de maus tratos, da detecção precoce de contextos, factores de
risco e sinais de alarme, do acompanhamento e prestação de cuidados e da sinalização e ou encaminhamento
dos casos identificados; Adequar os modelos organizativos dos serviços nesse sentido, incrementar a
preparação técnica dos profissionais, concertar os mecanismos de resposta e promover a circulação
atempada de informação pertinente.
Os NACJR e NHACJR da ARS Algarve desenvolvem as seguintes atividades, dentro dos objetivos específicos
da ASCJR, que são os seguintes:
a) Contribuir para a informação prestada à população e sensibilizar os profissionais do sector administrativo
e técnico, dos diferentes serviços, para a problemática das crianças e jovens em risco;
b) Difundir informação de carácter legal, normativo e técnico sobre o assunto;
c) Incrementar a formação e preparação dos profissionais, na matéria;
d) Colectar e organizar a informação casuística sobre as situações de maus tratos em crianças e jovens
atendidos no centro de saúde, ou no hospital, conforme aplicável, em articulação com as estruturas de
vigilância de saúde pública;
e) Prestar apoio de consultadoria aos profissionais e equipas de saúde no que respeita à sinalização,
acompanhamento ou encaminhamento dos casos;
f) Gerir, a título excepcional, as situações clínicas que, pelas características que apresentem, possam ser
acompanhados a nível do centro de saúde, ou do hospital, conforme aplicável, e que, pelo seu carácter de
urgência em matéria de perigo, transcendam as capacidades de intervenção dos outros profissionais ou
equipas da instituição;
g) Fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação intra--institucional no domínio das crianças e
jovens em risco, quer, no âmbito das equipas profissionais dos centros de saúde, quer a nível das diversas
especialidades, serviços e departamentos dos hospitais com atendimento pediátrico;
h) Estabelecer a colaboração com outros projectos e recursos comunitários que contribuem para a prevenção
e acompanhamento das situações de crianças e jovens em risco, conforme preceituado na lei de protecção de
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crianças e jovens em perigo, com vista a reforçar o primeiro nível de intervenção nesta matéria e a
incrementar a aplicação do princípio da subsidiariedade;
i) Mobilizar a rede de recursos internos do centro de saúde e dinamizar a rede social, de modo a assegurar o
acompanhamento dos casos;
j) Assegurar a articulação funcional com os outros Núcleos criados na rede a nível de cuidados primários e a
nível hospitalar, através, nomeadamente, da acção das unidades coordenadoras funcionais (UCF), com as
comissões de protecção de crianças e jovens (CPCJ) e com o Ministério Público junto dos Tribunais, de acordo
com os preceitos legais e normativos em vigor.
Caracterização da Rede de Núcleos da ASCJR-ARS Algarve, IP. A rede de Núcleos na ARS Algarve está
assim distribuída, num total de 13 Núcleos: Centro Hospitalar do Algarve (2): 1 NHACJR no Hospital de Faro
e 1 NHACJR no Hospital do Barlavento Algarvio. ACES Sotavento (2): 1 NACJR em Tavira e 1 NACJR em Vila
Real de Santo António. ACES Central (4): NACJR Albufeira, NACJR Faro/São Brás de Alportel, NACJR Loulé e
NACJR Olhão. ACES Barlavento (5): NACJR Silves, NACJR Lagoa/Portimão/Monchique, NACJR Lagos, NACJR
Aljezur e NACJR Vila do Bispo.
O número de profissionais a integrar as equipas é de aproximadamente 55 profissionais, alguns Núcleos
beneficiam de apoio administrativo de assistentes técnicos alocados às Unidades onde se inserem. O NHACJR
do Hospital do Barlavento Algarvio conta com a colaboração voluntária da Procuradora da República
Jubilada, Dra Francisca Neves. Os números exatos não estão disponíveis neste momento porque algumas
equipas têm sido reestruturadas, nomeadamente após a nomeação das Equipas de Prevenção da Violência
em Adultos (EPVA), no âmbito da ASGVCV.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Conforme consta no Plano de Atividades elaborado para o ano de 2014, foram propostos três objetivos no
âmbito da ASCJR, citados a seguir: 1: Realização de ações de sensibilização dirigidas a profissionais de
saúde e comunidade em geral 2: Alargar a cobertura regional da ASCJR, nomeadamente no ACES Sotavento
3: Reforçar a articulação entre NACJR e NHACJR A atividade dos vários Núcleos da região ao longo do ano
de 2015 foi intensa e diversificada. Para além da atuação diretamente relacionada à sinalização,
acompanhamento e encaminhamento das situações de maus-tratos, as equipas efetuaram um vasto trabalho
na área da prevenção e sensibilização, como será descrito a seguir. Neste sentido, considera-se atingido o 1º
objetivo ―realização de ações de sensibilização dirigidas a profissionais de saúde e comunidade em geral‖.
No Plano de Atividades 2015 previa-se a realização de 12 ações, tendo sido concretizado um total de
18ações, listadas a seguir:
ACES CENTRAL NACJR FARO/SÃO BRÁS DE ALPORTEL No mês de Janeiro, foi realizada uma ação de

sensibilização destinada às Educadoras da Equipa Local de Intervenção de Faro (SNIPI) no âmbito do projeto
―Proteger é dever de todos‖, com o objetivo de sensibilizar/informar estes técnicos sobre Sinais de Alerta de
Maus Tratos em crianças e jovens.
A 28 de Janeiro de 2015, alguns elementos da equipa participaram no Seminário: Violência e Maus tratos na
família, organizado pelo Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana.
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No mês de Fevereiro de 2015 foi realizada reunião/sessão de sensibilização com a Equipa Restrita da CPCJ
de S. Brás de Alportel, para dar a conhecer a Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco
implementada na região, bem como para estreitar laços de colaboração e articulação entre as duas equipas.
Entre 18 e 20 de Março, duas técnicas do NACJR participaram na formação ―Gravidez de Grupos de Risco e
Vinculação Pré-natal‖, organizada pela APF – Algarve (Associação para o Planeamento da Família).
No mês de Abril foi comemorado o ―Mês de Prevenção dos Maus Tratos na Infância‖, com a divulgação do
circuito de referenciação e das funções da equipa, com recurso ao e-mail interno, para todas as unidades de
saúde de Faro e S. Brás de Alportel.
No mês de Maio, em colaboração com a CPCJ de Faro um dos elementos da equipa participou no Seminário
do Curso de Psicologia da Universidade do Algarve no âmbito do projeto―Proteger é dever de todos‖, com o
objetivo de sensibilizar / informar os estudantes sobre Sinais de Alerta de Maus Tratos em crianças e jovens.
A equipa planeou e dinamizou a comemoração do ―1.º Dia Europeu para a Proteção de Crianças contra a
Exploração Sexual e o Abuso Sexual‖ a 18 de Novembro de 2015, elaborando um panfleto como meio de
Educação para a promoção da saúde sobre a temática e distribuindo-o pelas unidades de saúde.
Em articulação com a equipa do NHACJR do Centro Hospitalar do Algarve – Unidade de Faro, foi elaborado
um Poster intitulado: ―NACJR/NHACJR, uma articulação que faz a diferença‖. Este poster foi apresentado no
6º Encontro da Associação de Enfermeiros Portugueses, no dia 20 de Novembro, tendo obtido o 1º prémio da
categoria de Poster.
ACES SOTAVENTO Foram realizadas 2 reuniões de trabalho entre a Coordenação Regional, a Coordenação
Nacional da ASCJR, Direção Executiva do ACES, Conselho Clínico e elementos do NACJR, para divulgar
documentação, definir procedimentos e estratégias de implementação dos NACJR naquele ACES. Ficou
calendarizada para o início do ano de 2016 uma sessão formativa dirigida aos elementos dos NACJR Tavira
e VRSA no âmbito da avaliação do risco familiar, no módulo informático do Programa Nacional de Saúde
Infantil e Juvenil do SClínico.
ACES BARLAVENTO NACJR SILVES Apresentação de comunicação e colaboração na organização das
Jornadas ―Violência ao Longo do Ciclo de Vida‖, organizadas pelo ACES Barlavento em Vila do Bispo, em
Outubro de 2015.
NACJR PORTIMÃO Actividade de sensibilização, em parceria com a Escola Primária Major David Neto, do
Agrupamento Prof. José Buisel.
NACJR LAGOS Realização de reuniões mensais com a CPCJ para discussão de casos complexos Realização
de duas sessões de informação e sensibilização dirigidas a cuidadores de crianças sinalizadas ao NACJR, na
temática dos ―Comportamentos positivos na parentalidade‖.
.NACJR ALJEZUR Formação /Divulgação/ informação sobre os NACJR junto do profissionais do centro de
saúde e parceiros da comunidade. Realização de exposição na Unidade Funcional de Aljezur no ―Mês da
prevenção dos maus tratos na infância‖; Apresentação e colaboração nas Jornadas ―Violência ao Longo do
Ciclo de Vida‖, organizadas pelo ACES Barlavento em Vila do Bispo.
NACJR VILA DO BISPO Realização de acção de Formação/Divulgação acerca dos NACJR com a
participação de todos os docentes do Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo, em Janeiro de 2015
Realização de exposição na Unidade Funcional de Vila do Bispo―, no âmbito do ―Mês da prevenção dos maus
tratos na infância‖; Apresentação e colaboração nas Jornadas ―Violência ao Longo do Ciclo de Vida‖,
organizadas pelo ACES Barlavento em Vila do Bispo.
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NHACJR UNIDADE HOSPITALAR DE FARO Colaboração de um elemento do NHACJR- elemento da equipa de
enfermagem- com a CPCJ de Faro em palestra dirigida aos alunos do Curso de Psicologia Forense da UALG.
Em articulação com a equipa do NACJR do ACES Central Faro/ S. Brás de Alportel, foi elaborado um Poster
intitulado: ―NACJR/NHACJR, uma articulação que faz a diferença‖.Este poster foi apresentado no 6º Encontro
da Associação de Enfermeiros Portugueses, no dia 20 de Novembro, tendo obtido o 1º prémio da categoria
de Poster. Colaboração dos elementos do NHACJR na qualidade de preletores e moderadores em
congressos, seminários, no âmbito da temática dos maus tratos em crianças e jovens, realizadas na
comunidade.
NHACJR UNIDADE HOSPITALAR DE PORTIMÃO Programação e realização de eventos e actividades com
vista à divulgação do trabalho desenvolvido pelo Núcleo, sensibilização e envolvimento da comunidade na
prevenção dos maus tratos, onde se destacam:





I Baile de Gala Primavera no Salão da Sociedade Vencedora Portimonense, no mês de Maio de
2015.
Jogo de Futebol Solidário ―À Bola para Ajudar‖, com recolha de alimentos e produtos de higiene
para bebés e crianças. Esta recolha decorreu de parceria com o Sporting Clube Portimonense, em
jogo do Campeonato Nacional.
Realização da IVCaminhada Solidária no mês de Junho de 2015. Em 27 de Maio de 2015 foi
constituída a Associação ―Mais Apoio Menos Risco‖, que tem por fim apoiar a actividade
desenvolvida pelo Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco do Centro Hospitalar do
Algarve, Unidade de Portimão, na promoção dos direitos das crianças e jovens em geral, e garantir a
sua protecção aquando da situação de risco, optimizar recursos e desenvolver boas práticas numa
intervenção atempada com crianças e jovens em geral e em situação de risco em particular, prevenir
situações e contextos de risco, promover e desenvolver factores de protecção na infância,
adolescência, no seio da família ou dos cuidadores, organizar eventos solidários.

Entrevistas de divulgação dos eventos e das actividades do NHACJR em meios de comunicação (imprensa e
radiofónica). Celebrado protocolo de cooperação e colaboração entre a Associação ―Mais Apoio Menos
Risco‖e o Portimonense Sporting Clube, com vista à concretização e desenvolvimento de projectos e realização
de eventos nomeadamente desportivos, na área da promoção dos direitos e protecção das crianças e jovens
Participação e apresentação das actividades desenvolvidas pelo NHACJR nas I Jornadas do ACES Algarve IIBarlavento - Género e Violência ao longo do Ciclo de Vida, que teve lugar a 22 de Outubro de 2015, no
Centro Cultural de Vila do Bispo Cocktail de apresentação da Associação ―Mais Apoio Menos Risco‖ à
comunidade em geral, em Novembro de 2015.
Quanto ao 2º objetivo; ―alargar a cobertura regional da ASCJR, nomeadamente no ACES Sotavento‖, foram
realizadas duas reuniões de trabalho entre a Coordenação Regional, a Coordenação Nacional da ASCJR,
Direção Executiva do ACES, Conselho Clínico e elementos do NACJR, para divulgar documentação, definir
procedimentos e estratégias de implementação dos NACJR naquele ACES, sendo possível, neste momento,
afirmar que os NACJR do ACES Sotavento iniciaram formalmente as suas funções. A melhor articulação entre
os diferentes níveis de cuidados, prevista no 3º objetivo, consistia na realização de reuniões conjuntas entre os
NHACJR e os respetivos NACJR da área de abrangência, (Faro e Portimão, respectivamente). As diferentes
equipas mantiveram os contatos e circulação de informação pertinente entre NHACJR e NACJR. Contudo, não
foram realizadas reuniões presenciais de discussão e encaminhamento de casos, daí a manutenção deste
objectivo como aspecto importante a ser trabalhado no ano de 2016. A seguir, apresenta-se a recolha
estatística da casuística de maus-tratos sinalizados aos Núcleos da região ao longo do ano de 2015, num
total de 478 casos:
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Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
As equipas NACJR Faro/São Brás de Alportel e o NHACJR do Centro Hospitalar do Algarve – Unidade de
Faro, elaboraram um Poster, intitulado: ―NACJR/NHACJR, uma articulação que faz a diferença‖. Este poster
foi apresentado no 6º Encontro da Associação de Enfermeiros Portugueses, no dia 20 de Novembro, tendo
obtido o 1º prémio da categoria de Poster.
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
Acerca das actividades e objectivos não cumpridos, importa referir o 3º objectivo proposto para o ano de
2015, ―reforçar a articulação entre NACJR e NHACJR‖ não ter sido plenamente atingido. A calendarização
de reuniões periódicas foi prejudicada, em detrimento do planeamento e realização das acções de formação
iniciais da Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV), uma vez que muitos dos
integrantes das Equipas de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA) são elementos comuns aos NACJR e
NHACJR. Apesar dos esforços das equipas em manter a boa articulação entre as equipas dos cuidados de
saúde primários e dos cuidados hospitalares, com boa circulação de informação entre os dois níveis, as
reuniões presenciais periódicas revestem-se, ainda assim, de importância para a realização de um trabalho
de qualidade, permitindo a discussão aprofundada e alargada das situações acompanhadas.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
A fim de melhorar positivamente o desempenho da ASCJR nível regional, existem algumas medidas que
podem ser implementadas, visando este objetivo:


Garantir a existência de recursos humanos suficientes para o desempenho da actividade das equipas.
Tem sido verificada grande mobilidade de pessoal nos ACES, pelo que as equipas NACJR perdem
profissionais que não são substituídos;



Assegurar a afetação horária suficiente para os profissionais que integram as equipas;



Assegurar condições logísticas para o funcionamento das equipas (materiais e transportes)



Reforçar a divulgação dos Núcleos junto dos demais profissionais de saúde, a fim de permitir o maior
conhecimento e consequentemente maior eficácia na utilização dos procedimentos de atuação na
área dos maus-tratos;



Proporcionar supervisão técnica e momentos de intervisão entre equipas;



Realizar formação em temáticas específicas aos profissionais das equipas, nomeadamente na área
do tráfico de seres humanos, temática emergente na atualidade, e ainda na área do enquadramento
jurídico, objeto de revisões no ano de 2015;

Tal como referido em relatórios anteriores, a abordagem da temática dos maus-tratos é um desafio constante
na prática dos profissionais de saúde, que não passa apenas pelas equipas da ASCJR. Com o alargamento
da intervenção para a abordagem do fenómeno ao longo do ciclo de vida, maiores serão as solicitações,
pelo que o reforço e investimento neste trabalho deve ser aumentado, com vista a melhoria da qualidade na
prestação de cuidados e nos ganhos de saúde para os utentes em geral.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: AÇÃO DE SAÚDE PARA CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO

Garantir à população da Região do Algarve o acesso
à prestação de cuidados de saúde, adequando os
recursos disponíveis às necessidades e cumprir e
fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua
área de intervenção.

MISSÃO DA ARS

Atribuições da
Unidade Orgânica
(O) (1)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

a); b); c); i); l)

OE1; OE2; OE3;

1: Realização de ações de sensibilização
dirigidas a profissionais de saúde e
comunidade em geral

Qualidade

Nº de ações realizadas

Realização

22

12

26

10

22

a); b); c); d); e); f); h)

OE1; OE2; OE3;

2: Alargar a cobertura regional da ASCJR,
nomeadamente no ACES Sotavento

Qualidade

nº ações internas ACES
Sotavento

Realização

0

2

2

1

j)

OE1; OE2; OE5

3: Reforçar a articulação entre NACJR e
NHACJR

Qualidade

nº reuniões conjuntas realizadas Resultado

2

3

0

2

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop (2) (O)

Tipo de
Indicador
(O) (3)

Indicador (O)

legenda:
(1)

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto
relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou
serviços, que lhes conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre
outros) Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das
ações) Resultado (exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP);
Atividade Não Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou
terão que ser , identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os limites
superior e inferior do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao
melhor resultado em termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço,
unidade responsável ou mesmo o profissional;

Atribuições da ASCJR
a) Contribuir para a informação prestada à população e sensibilizar os profissionais do sector administrativo e técnico, dos diferentes serviços, para a
b) Difundir informação de carácter legal, normativo e técnico sobre o assunto;
c) Incrementar a formação e preparação dos profissionais, na matéria;
d) Colectar e organizar a informação casuística sobre as situações de maus tratos em crianças e jovens na área de intervenção do Núcleo;
e) Prestar apoio de consultadoria aos profissionais e equipas de saúde no que respeita à sinalização, acompanhamento ou encaminhamento dos
f) Gerir, a título excepcional, as situações que transcendam as capacidades de intervenção dos outros profissionais ou equipas da instituição e que,
g) Portaria n.º 965/2009, de 25 de Agosto, Portaria Conjunta do Mistério do Trabalho e da Solidariedade Social e do Ministério da Saúde, que estabelece a
articulação entre as unidades de saúde e os serviços da segurança social, nos termos do artigo 101º-D do Código do Registo Civil;
h) Fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação com as diversas Unidades Funcionais/Serviços Hospitalares;
i) Estabelecer a colaboração com outros projectos e recursos comunitários, em particular no primeiro nível de intervenção, que contribuem para a prevenção e
j) Assegurar a articulação funcional entre Núcleos (CSP e Hospitais) através, nomeadamente, da acção das Unidades Coordenadoras Funcionais (UCF), assim
l) Aplicar as orientações técnicas Maus Tratos em Crianças e Jovens – Intervenção da Saúde

Relatório de Atividades - 2015

Página 104

Valores
Meta 2015
Prévios (QA)
(O)

Resultado
2015

Tolerância (QA)

Valor crítico
(O)

Responsável pela
execução (O)

Atividade
Constante No
Orçamento (O) (4)

Contributos paras
as Orientações
Estratégicas do
MS (O)

Observações (QA)

(5)

CR, NACJR E NHACJR

ANC

Uma vez que os elementos
1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 2.2;
N(H)ACJR E EPVA são
2.11; 3.1; 3.3; 3.7;
partilhados, prevê-se a
3.8; 3.9; 3.10; 4.3;
realização de atividades em
4.8;
conjunto ASCJR/ASGVCV

3

Coord.
Regional/NACJR

ANC

1.2; 1.3; 1.6; 2.2;
2.11; 3.1; 3.10; 4.4;
4.8;

5

Coord.
Regional/N(H)ACJR

ANC

1.2; 1.3; 2.2; 2.11;
3.10; 4.6; 4.7; 4.8



Ação de Saúde Sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV)

A violência, nas diferentes formas de que pode revestir-se ao longo do ciclo de vida, tem impacto severo na
saúde dos indivíduos e das populações, tanto a que resulta de fenómenos sociais adversos como a que é
perpetrada no contexto das relações interpessoais e a que resulta de comportamentos autopunitivos.
Na génese do fenómeno, em particular no domínio das relações interpessoais, o modo como as comunidades
valorizam o facto de se pertencer ao sexo masculino ou ao sexo feminino adquire particular relevo, sendo tal
interpretação a origem das diferenças socialmente produzidas entre homens e mulheres, com atribuição de
diferentes mandatos sociais a um e a outro grupo.
A ordem social assim estabelecida no género, elaborada a partir das diferenças biológicas entre homens e
mulheres que pauta a vida de cada indivíduo do nascimento à morte, expressa a assimetria de poderes que
ainda subsiste entre sexos, e entre indivíduos do mesmo sexo, estando, regra geral, a hegemonia centrada
nos homens.
É neste contexto que tem lugar a maior parte das situações de violência interpessoal, nomeadamente nas
relações familiares e nas relações de proximidade e de intimidade em particular. Não é possível atribuir a
traços de personalidade individual a génese da violência sem entender o contexto em que eles se expressam.
Pela complexidade, interligação e diversidade nas formas de que se reveste a violência, a resposta ao
fenómeno exige, necessariamente, a intervenção de múltiplos setores, nomeadamente o da justiça, o da
educação, o da segurança social e o da saúde, entre outros.
A necessidade de participação e trabalho concertado por parte dos diferentes setores da governação e da
sociedade civil encontra -se bem expressa, aliás, nos Planos Nacionais, nomeadamente o V Plano Nacional
para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, V Plano Nacional De Prevenção e Combate à
Violência Doméstica e de Género e o III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres
Humanos.
Tal implica, inevitavelmente, que da parte dos serviços de saúde, as ações tendentes a prevenir a violência
familiar - e a minorar o impacto nos diferentes protagonistas quando ocorre - se desenrolem de uma forma
concertada, global, protegendo quem é vítima, direta ou indireta, fazendo reverter a conduta de quem é
perpetrador e estimulando o desenvolvimento de dinâmicas familiares mais equilibradas.
É exemplo da necessidade de interligação nas ações a íntima relação existente entre maus tratos a crianças e
jovens e violência doméstica, posto saber-se, de acordo com os dados disponíveis, que a grande maioria das
situações do primeiro tipo ocorre no contexto do das segundas.
Neste sentido, a alínea (e) do artigo 3º da Lei nº147/99 de 1 de setembro, que institui o Regime Geral da
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo classifica como situação de perigo a exposição à violência
vicariante, entendida como vitimização indireta de crianças e jovens nas situações de violência doméstica,
pelo facto de as considerar sujeitas a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu
equilíbrio emocional.
É exemplo deste tipo de intervenção a Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR), criada pelo
Despacho 31292/2008, de 5 de Dezembro, cuja rede nacional de Núcleos tem vindo a concretizar um
modelo funcional que privilegia o trabalho de equipas interdisciplinares em cooperação com outras estruturas
e entidades na prevenção dos maus tratos nestes grupos etários.
Assim, a intervenção no domínio da violência em adultos passou a organizar-se tomando por referência e
adaptando o modelo desenvolvido pela ASCJR, prevista no referido Despacho n.º 31292/2008, de 5 de
dezembro.
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O reconhecimento da necessidade desta articulação já anteriormente sentida, justificou, em 2012, a
celebração de um protocolo de cooperação entre a Direção Geral da Saúde, a Comissão para a Cidadania
de Género, e a Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco.
Assim, na perspetiva de uma resposta ao fenómeno da violência interpessoal, nas suas múltiplas formas,
dada, por parte dos serviços de saúde, de uma forma cada vez mais concertada, articulada e eficiente, foi
determinada, a partir do Despacho 6378/2013 a criação, no âmbito do Ministério da Saúde, de um modelo
de intervenção integrada sobre a violência interpessoal ao longo do ciclo de vida, com a designação de
Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida (ASGVCV), que privilegia a intervenção assente na
articulação entre serviços e entre profissionais com responsabilidade na prevenção da violência ao longo do
ciclo de vida, em particular os prestadores de cuidados diretos à população.
Foram criadas as Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos (EPVA), que operacionalizam a
ASGVCV, sem prejuízo da identidade e da autonomia funcional dos Núcleos da ASCJR. As equipas deverão
ser compostas por médicos, enfermeiros, psiquiatras e/ou psicólogos e assistentes sociais.
Constituem objetivos da ASGVCV:
a) Promover a igualdade e, em particular, a equidade em saúde, independentemente do sexo, idade,
condição de saúde, orientação sexual, etnia, religião e condição socioeconómica.
b) Prevenir a violência interpessoal, nomeadamente a violência doméstica, o stalking, a violência no namoro, a
violência contra idosos, a violência vicariante, e o tráfico de seres humanos.
c) Fomentar a articulação funcional da Ação de Saúde para Crianças e Jovens em Risco (ASCJR) com a
intervenção no domínio da violência em adultos, promovendo uma intervenção integrada.
Atribuições das equipas:
As Equipas para a Prevenção da Violência em Adultos (EPVA), que operacionalizam a ASGVCV, sem prejuízo
da identidade e da autonomia funcional dos Núcleos da ASCJR, têm as seguintes competências:
a) Contribuir para a informação prestada à população e sensibilizar os profissionais administrativos e
técnicos, dos diferentes serviços, para a igualdade de género e a prevenção da violência ao longo do ciclo
da vida;
b) Difundir informação de caráter legal, normativa e técnica sobre o assunto;
c) Incrementar a formação e preparação dos profissionais, na matéria;
d) Coletar e organizar a informação casuística sobre as situações de violência atendidas nos Agrupamentos
de Centros de Saúde (ACES) e Hospitais;
e) Prestar apoio de consultadoria aos profissionais e equipas de saúde no que respeita à sinalização,
acompanhamento ou encaminhamento dos casos;
f) Gerir, a título excecional, as situações clínicas que, pelas características que apresentem, possam ser
acompanhados a nível dos cuidados de saúde primários ou dos hospitais, conforme aplicável, e que, pelo seu
caráter de urgência em matéria de perigo, transcendam as capacidades de intervenção dos outros
profissionais ou equipas da instituição;
g) Fomentar o estabelecimento de mecanismos de cooperação intrainstitucional no domínio da violência
interpessoal, quer no âmbito das equipas profissionais dos ACES, quer a nível das diversas especialidades,
serviços e departamentos dos hospitais;
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h) Estabelecer a colaboração com outros projetos e recursos comunitários que contribuam para a prevenção e
acompanhamento dos casos;
i) Mobilizar a rede de recursos internos dos ACES e dinamizar a rede social, de modo a assegurar o
acompanhamento dos casos;
j) Assegurar a articulação funcional, em rede, com as outras equipas a nível de cuidados primários e a nível
hospitalar que intervenham neste domínio.
A nível regional, existe um Interlocutor para a Violência Interpessoal, que articula com as equipas e efetua a
interlocução com o Grupo de Acompanhamento da DGS, onde também acumula funções.
Constituição da ASGVCV na ARS Algarve:






A rede de EPVA na ARS Algarve está assim distribuída, num total de 15 EPVA:
Centro Hospitalar do Algarve (2): 1 EPVA no Hospital de Faro e 1 EPVA no Hospital do Barlavento
Algarvio.
ACES Sotavento (2): 1 EPVA em Tavira e 1 EPVA em Vila Real de Santo António.
ACES Central (4): EPVA Albufeira, EPVA Faro/São Brás de Alportel, EPVA Loulé e EPVA Olhão.
ACES Barlavento (7): EPVA Silves, EPVA Lagoa, EPVA Portimão, EPVA Monchique, EPVA Lagos, EPVA
Aljezur e EPVA Vila do Bispo.

O número total de profissionais nomeados para integrar as equipas é de 59 profissionais. É de salientar que
aproximadamente 50% destes profissionais são partilhados com os NACJR, conforme estipulado no Despacho
que formalizou a ASGVCV.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Para o ano de 2015, estavam propostos 3 objetivos no Plano de Atividades da ASGVCV:
1. Promover a formação dos profissionais das Equipas de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA) em
procedimentos de atuação na área da violência no ciclo de vida
2. Divulgar aos profissionais de saúde os materiais de apoio à prática criados no âmbito da ASGVCV
3. Promover atividades de sensibilização
A análise acerca dos mesmos revela que:
Objetivo 1:
No ano de 2015, foram realizadas 2 ações de formação inicial às equipas EPVA da ARS Algarve, que
decorreram na ARS Algarve e na sede do ACES Barlavento, em Portimão. Nestas ações, dinamizadas por
elementos do Grupo de Acompanhamento da ASGVCV, estiveram presentes 48 profissionais de saúde.
Objetivo 2:
Nas ações de formação, foi apresentado o manual de apoio à Ação, os fluxogramas e procedimentos de
atuação, distribuído material de apoio no âmbito da violência interpessoal, familiar, doméstica e tráfico de
seres humanos e na fase final, foram trabalhados casos práticos à luz dos fluxogramas de atuação. Nestas
ações de formação, foram distribuídos materiais elaborados no âmbito do projeto financiado pelo POPH
―Violência Doméstica nos Serviços de Saúde na Região do Algarve.‖ Apesar do manual de apoio à ASGVCV
estar em fase de revisão pelo Grupo de Acompanhamento da mesma, o mesmo foi divulgado junto das
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equipas, uma vez que o corpo teórico, conceptual e procedimental do mesmo não deverá sofrer alterações de
maior relevo, mantendo-se, assim, a relevância da sua divulgação numa fase de organização interna das
equipas a nível regional.
Objetivo 3:
A EPVA de Olhão colaborou na dinamização de 16 ações de sensibilização dirigidas a alunos do 3º ciclo,
acerca da Violência no Namoro.
Esta mesma equipa dinamizou também 2 ações formativas no âmbito da violência interpessoal, cujo público –
alvo foram técnicos das equipas do Rendimento Social de Inserção do concelho de Olhão.
Salienta-se ainda a organização, no ACES Barlavento, das Jornadas ―Violência ao Longo do Ciclo de Vida‖,
realizadas em Vila do Bispo, em Outubro de 2015. Além da participação das equipas daquele ACES na
organização das jornadas, vários elementos das equipas EPVA participaram através da realização de
comunicações ou moderação de mesas. Enquanto atividade de sensibilização dirigida à profissionais de saúde
e outros profissionais da comunidade, estas jornadas contaram com a assistência de 115 participantes.
Foram efetuadas 2 sessões de trabalho no ACES Sotavento, que incluíram elementos da Direção Executiva,
Conselho Clínico, NACJR e EPVA daquele ACES. A dinamização destas reuniões esteve a cargo da
Coordenação Regional da ASGVCV e da ASCJR, do Grupo de Acompanhamento da ASGVCV e da
Coordenadora Nacional do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ), uma vez que um dos
tópicos de discussão nestas reuniões relaionava-se com o módulo informático do PNSIJ, na avaliação do risco
familiar.
Considera-se assim, que os objetivos propostos para o ano de 2015 foram atingidos (objetivos 1 e 3) e
parcialmente atingido o objetivo 2, uma vez que não se efetuou a divulgação dos materiais de apoio a todos
os profissionais da ARS Algarve, tendo sido a divulgação restrita aos elementos que frequentaram as ações
de formação.
Uma vez que as equipas EPVA da ARS Algarve ainda estão numa fase inicial de organização, não foi
efetuada recolha estatística relativa ao ano de 2015.
Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
Destaca-se a apresentação de comunicações nas Jornadas ―Violência ao Longo do Ciclo de Vida‖, realizadas
em Vila do Bispo, em Outubro de 2015, quer pela Coordenação Regional da Ação, quer por elementos das
EPVA do ACES Barlavento.
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
No que respeita à não execução plena do Objetivo 2, as dificuldades assumem um caráter exógeno, uma vez
que a responsabilidade pela revisão e uniformização dos materiais pertence ao Grupo de Acompanhamento
da Ação, com caráter nacional.
Refira-se ainda alguma dificuldade no contato mais frequente e próximo às equipas, uma vez que existe
acumulação de funções de Coordenação Regional e do Grupo de Acompanhamento. Apesar de esta
acumulação ser uma mais valia a nível do conhecimento e organização da Ação, as exigências e solicitações
no âmbito das funções no Grupo de Acompanhamento retiram alguma da disponibilidade para o contato com
as equipas.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
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Para o efetivo exercício de funções das equipas, existem fatores que devem ser assegurados, a fim de
possibilitar o desempenho adequado das responsabilidades atribuídas às mesmas, onde se destacam as
seguintes necessidades:





Estabilidade na composição das equipas EPV;
Afetação horária;
Formação contínua e avançada às equipas;
Supervisão;

Considera-se que apesar de existirem muitas outros fatores relevantes para o bom funcionamento da Ação,
os aspectos listados acima se revestem de caráter fundamental e configuram o minímo indispensável para a
consolidação da ASGVCV a nível regional.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: AÇÃO DE SAÚDE SOBRE GÉNERO, VIOLÊNCIA E CICLO DE VIDA - ASGVCV

MISSÃO DA ARS

Atribuições da
Unidade

Garantir à população da Região do Algarve o
acesso à prestação de cuidados de saúde,
adequando os recursos disponíveis às
necessidades e cumprir e fazer cumprir
políticas e programas de saúde na sua área
de intervenção.

Orgânica (O)

(1)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop

(2)

(O)

Indicador (O)

Tipo de
Indicador (O) (3)

a); b); d) e); f)

OE1; OE2

Promover a formação dos profissionais das
Equipas de Prevenção da Violência em
Adultos (EPVA) em procedimentos de
Qualidade
atuação na área da violência no ciclo de
vida

% de profissionais das EPVA's
abrangidos nas ações de formação
(Numerador: Nº de profissionais das
EPVA's formados; Denominador: Nº
total de profissionais das EPVA)

Realização

a); b); d) e); f)

OE1; OE2

Divulgar aos profissionais de saúde os
materiais de apoio à prática criados no
âmbito da ASGVCV

Qualidade

Nº de profissionais abrangidos

Resultado

c); e); f)

OE3; 0E5

Promover atividades de sensibilização

Eficácia

Nº de ações realizadas

Resultado

Valores
Prévios
(QA)

2

Meta 2015
(O)

Resultado
2015

80%

82%

5

21

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

10%

2

100%

8

Contributos
Atividade
paras as
Responsável
Constante No
Orientações
pela execução
Orçamento (O)
Estratégicas
do
(O)
(4)
MS (O) (5)

Coord. Regional

AO

1.2; 1.3; 2.2; 2.11;
3.1; 3.7; 3.10; 4.8;

Objetivo partilhado com o
Grupo de Trabalho da
Violência ao Longo do Ciclo de
Vida-ARS Algarve, IP

Coord. Regional

ANC

1.3; 2.2; 2.11; 3.7.;
3.10; 4.8

Objetivo partilhado com o
Grupo de Trabalho da
Violência ao Longo do Ciclo de
Vida-ARS Algarve, IP

Coord. Regional

ANC

1.1; 1.2; 1.3; 1.6;
2.2; 2.11; 3.1; 3.3;
3.7; 3.8; 3.9; 3.10;
4.3; 4.8;

Objetivo partilhado com a
ASCJR

legenda:
(1)

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto relação
entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou serviços, que lhes
conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre outros)
Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das ações) Resultado
(exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP); Atividade Não
Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou terão que ser
, identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os limites superior
e inferior do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao melhor
resultado em termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço, unidade
responsável ou mesmo o profissional;

Atribuições da ASGVCV
a) Criar, em articulação com as ARS, as condições necessárias para que os recursos humanos e os mecanismos de articulação funcional no domínio da
b) Assegurar, em articulação com as ARS, o processo de criação das EPVA, assim como a monitorização e a avaliação da atividade das mesmas;
c) Definir as linhas orientadoras da formação dos profissionais em matéria de violência interpessoal e produzir referenciais técnicos orientadores da
d) Garantir a articulação da ASGVCV com todos os planos, programas, projetos e ações em curso no âmbito dos serviços de saúde;
e) Assegurar a colaboração da ASGVCV com outros setores com competências no domínio da violência interpessoal;
f) Proceder à monitorização e avaliação continuada da ASGVCV, com apresentação de relatório anual
g) Organizar e difundir informação de caráter estatístico e epidemiológico sobre as diversas formas de violência
h) Orientar, em colaboração com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, a adaptação dos sistemas informáticos de apoio à prática clínica do SNS a esta temática, nomeadamente o Sistema de Apoio ao Médico (SAM) e o Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem (SAPE);
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Observações (QA)



Grupo de Trabalho da Violência ao Longo do Ciclo de Vida

Grupo Técnico composto por três elementos, criado em 2007 tendo em vista a execução e desenvolvimento
de uma estratégia concertada, articulada e eficiente na resposta à prevenção e intervenção no fenómeno da
violência ao longo do ciclo de vida no âmbito dos cuidados de saúde (primários e hospitalares) na região do
Algarve.
São atribuições do Grupo:
a) Operacionalizar a nível regional a uniformização de procedimentos nos cuidados de saúde primários
e hospitalares ao nível da prevenção, deteção, intervenção e encaminhamento de situações de
violência que permita desenvolver boas práticas ao nível de uma resposta diferenciada aos cidadãos
em função dos vários tipos de violência.
b) Assegurar a formação e a qualificação dos profissionais de saúde para a intervenção no fenómeno
da violência nas suas múltiplas formas.
c) Assegurar a realização de ações de informação e sensibilização dirigidas à população em geral na
área da violência ao longo do ciclo de vida.
d) Fomentar a criação e a interligação de redes internas e externas no âmbito regional numa
perspectiva multisetorial que permita rentabilizar recursos e aumentar a eficácia das intervenções já
existentes nesta área.
e) Dar cumprimento às orientações e normas descritas para o setor da saúde na área da violência nos
diversos programas nacionais (DGS) e internacionais (OMS).
f) Dar cumprimento aos objetivos descritos para o setor da saúde nos Planos Nacionais: Prevenção e
Combate à Violência Doméstica e de Género (PNPCVDG); Igualdade de Género, Cidadania e NãoDiscriminação (PNI); e Prevenção de Combate ao Tráfico de Seres Humanos (PNPCTSH).
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Objetivo 1 - Promover a formação dos profissionais das Equipas de Prevenção da Violência em Adultos
(EPVA) em procedimentos de atuação na área da violência no ciclo de vida
•
No âmbito da operacionalização da Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida
enquanto elementos do Grupo de Acompanhamento da DGS (Despacho nº 6378/2013), foram realizadas 6
Ações de Formação inicial dirigidas a elementos das Equipas de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA): 2
ações na ARS Norte, IP, 2 ações na ARS Alentejo, IP e 2 ARS Algarve, IP. Foram formados um total
aproximado de 150 profissionais, sendo que na ARS Algarve, IP, atingiu-se 82% de abrangência (46
profissionais formados/56 profissionais das EPVA x100).
Indicador: % de profissionais das EPVA's abrangidos nas ações de formação (Nº de profissionais das EPVA's
formados/Nº total de profissionais das EPVA).
Análise: Neste objetivo foi superada a meta dos 80% prevista de profissionais das EPVA formados para a
ARS Algarve, IP. No entanto, importa salientar que devido à necessidade de reformulação dos profissionais
nomeados em 2013, não se dispõe do número total de elementos das EPVA nas restantes ARS, pelo que não
será possível aferir este indicador de forma global. De qualquer forma, em números latos não foi possível
atingir os 80% de profissionais formados, pois ainda não se iniciou formação na ARS Centro, IP e ARS Lisboa
e Vale do Tejo, IP, muito embora na ARS Alentejo, IP se esteja próximo de cumprir este objetivo. Pelo exposto,
importa reformular este objetivo de forma a obter dados precisos.
Objetivo 2 - Promover a manutenção e atualização do site "Saúde e Violência"


Não foi realizada nenhuma atualização do site do grupo - Saúde e Violência www.arsalgarve.minsaude.pt/saudeeviolencia.
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Análise: À semelhança do ano anterior, o incumprimento deste objetivo deveu-se essencialmente à
necessidade de aguardar orientações nacionais no âmbito da ASGVCV, nomeadamente a revisão dos
materiais da Ação e a própria criação do Microsite para Violência Interpessoal sedeado na página da DGS.
Ojetivo 3 - Divulgar os materiais de informação e sensibilização realizados no âmbito do projeto POPH
(084255/2012/877) nos ACES e Hospitais


Divulgação de cerca de 1500 materiais informativos e de sensibilização (folhetos, crachás, stand)
elaborados no âmbito do projecto ―Violência Doméstica nos serviços de saúde na região do Algarve‖
(084255/2012/877- POPH-QREN), tanto nas atividades de formação realizadas na ARS Norte, IP,
ARS Alentejo, IP e ARS Algarve, IP como nas ações sensibilização realizadas em contexto escolar e
comunitário.

Análise: Este objetivo atingiu a meta prevista que era de 1500. Apesar do valor prévio ter sido mais elevado,
no ano de 2014 (2000), não foi possível divulgar mais materiais dada a necessidade de rentabilização pela
escassez dos mesmos. Em termos futuros será necessária a execução ou reprodução de mais materiais de
sensibilização, eventualmente em candidatura a fundos europeus. De uma forma global, a avaliação dos
materiais sobretudo por parte dos profissionais de saúde é bastante positiva, considerando este tipo de
iniciativa muito útil para a sua formação e sensibilização, inclusivamente o site Saúde e Violência igualmente
elaborado por este Grupo.
Objetivo 4 - Promover atividades de sensibilização na área da Violência no Ciclo de Vida




Colaboração na dinamização de 16 ações de sensibilização dirigidas a alunos do 3º ciclo com o
tema ―Prevenção da Violência no Namoro‖, abrangendo um total de 277 alunos, em parceria com a
Equipa de Saúde Escolar da UCC Olhar+.
Dinamização de 2 ações formativas dirigidas a profissionais do Protocolo RSI Olhão, abrangendo um
total de 15 profissionais.

Análise: Foi superada a meta da dinamização de 5 ações de sensibilização, tendo sido realizado um total de
18 ações de sensibilização na ARS Algarve, IP. No entanto, este acréscimo relativamente a anos anteriores
deve-se ao facto de se contabilizar participação indireta do grupo, como no caso das sessões de violência no
namoro em escolas.
A realização de atividades comunitárias revela-se essencial na sensibilização para o fenómeno da violência,
sendo que ao longo do tempo este Grupo tem vindo a ser cada vez mais solicitado para a realização deste
tipo de atividades. De futuro, e no âmbito da ASGVCV, espera-se que este tipo de trabalho de
sensibilização possa vir a ser dinamizado pelas equipas de saúde escolar, promovendo formação para o
efeito, mas também pelos Núcleos de Apoio às Crianças e Jovens em Risco e pelas Equipas de Prevenção da
Violência em Adultos de uma forma integrada e em rede de parceiros. Pretende-se, assim, poder expandir a
área de atuação por toda a região, sensibilizando para o fenómeno e dando a conhecer a sua atuação e
intervenção preventiva.
Este ano não foi possível a realização de atividades de sensibilização na Feira de Santa Iria em Faro, dado
a ARS Algarve, IP não ter participado por não se encontrarem reunidas condições para a sua participação,
nomeadamente ao nível de espaços.
Objetivo 5 - Divulgar aos profissionais de saúde os materiais de apoio à prática criados no âmbito da
ASGVCV
 Taxa de profissionais abrangidos com a divulgação.
Análise: Não foi possível concretizar este objetivo por não se encontrarem revistos os materiais da Ação a
nível nacional. Opta-se por aguardar por esta revisão e realizar a divulgação aquando das ações de
sensibilização efetuadas pelos elementos das EPVA’s nos diversos Centros de Saúde e Serviços Hospitalares.
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AVALIAÇÃO GLOBAL: De uma forma genérica, o Grupo de Trabalho considera que foram atingidos

parcialmente os objetivos do Plano de Atividades previstos para este ano de 2015, não tendo sido possível
concretizar os objetivos 2 e 5, por razões já mencionadas.
Por uma questão estratégica e dado parte dos seus elementos integrarem a comissão de acompanhamento
da Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida da DGS (Despacho nº 6378), o trabalho de
âmbito nacional tem vindo a ser priorizado. Esta situação deve-se em grande parte à necessidade de
reorganização e uniformização de serviços, orientações e procedimentos, incluindo informatização de sistemas
e construção de uma rede nacional integrada na saúde.
A operacionalização desta Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida enquanto elementos do
Grupo de Acompanhamento da DGS tem sido realizada através das seguintes atividades: desenvolvimento
da Ação, reuniões periódicas com interlocuções regionais, revisão de manual de procedimentos e
documentação técnica de apoio, realização de reuniões formativas dirigidas a elementos das Equipas de
Prevenção da Violência em Adultos (EPVA) nas diversas ARS, bem como revisão de conteúdos e resposta a
orientações internacionais (OMS, ONU, EIGE).
Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
•
Participação em duas mesas redondas intituladas ―As respostas da Saúde no âmbito do Género e
Violência nos Adultos e Idosos‖ e ―As Respostas da Saúde no Âmbito do Género e Violência na Infância e
Juventude‖ nas Is Jornadas do ACeS Algarve II - Barlavento - Género e Violência ao longo do Ciclo de Vida.
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
Atualmente, o trabalho de âmbito regional encontra-se dependente de orientações nacionais dadas pela
própria Ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida e Ação de Saúde para Crianças e Jovens
em Risco. A acumulação de funções dos vários elementos do grupo de acompanhamento nacional destas
Ações, com enorme abrangência de atuação, no qual elementos deste grupo de trabalho também integram,
tem sido simultaneamente um forte obstáculo à concretização das atividades, mas uma mais-valia no que
respeita à integração e uniformização de procedimentos.
A ausência de um espaço físico adequado que se constitua como sede do grupo também tem sido um
obstáculo considerável à continuidade de trabalhos (necessidade de sala fixa, com computadores para os
vários elementos, impressora, telefone, espaço físico para colocação de materiais).
Medidas para um reforço positivo do desempenho
Tal como referido, um dos grandes obstáculos ao desempenho sistemático e continuado do grupo diz respeito
à afetação horária dos seus elementos, relacionado com acumulação e diversificação de funções,
nomeadamente à dificuldade de conjugação da atividade assistencial nos locais de origem (ACES) e
atividade de coordenação regional e nacional (ASCJR, ASGVCV, PNCTSH). Assim, de forma a melhorar
substancialmente o desempenho considera-se indispensável a necessidade de revisão de afetação horária
dos seus elementos.
Por outro lado, sugere-se igualmente uma melhoria ao nível das condições logísticas de trabalho, sobretudo
no que respeita a espaço para reuniões do grupo com acesso a computador com internet, telefone e espaço
físico próprio para armazenamento de materiais de divulgação, próximo do local de trabalho do grupo. A
este propósito refira-se a melhoria implementada na colocação de computador na sala de reuniões do
Departamento de Saúde Pública e Planeamento. No entanto, sendo uma sala partilhada, sem telefone,
dispondo apenas de 1 computador, por vezes é difícil a rentabilização do trabalho desenvolvido.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de
saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer
cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO DA ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O) (1)

Articulação com os
Objetivos
Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade Orgânica
Estratégicos (OE )
(O)
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Parâmetro
Oop (2) (O)

Indicador (O)

Valores
Tipo de
Prévios
Indicador (O) (3)
(QA)

Meta 2015
(O)

Resultado

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

Responsável
pela execução
(O)

Atividade
Contributos paras
Constante No
as Orientações
Orçamento (O) Estratégicas do
(4)
(5)
MS (O)

a); b); d) e); f)

OE1; OE2

Promover a formação dos profissionais das Equipas
de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA) em
procedimentos de atuação na área da violência no
ciclo de vida

Qualidade

% de profissionais das EPVA's abrangidos
nas ações de formação (Numerador: Nº de
profissionais das EPVA's formados;
Denominador: Nº total de profissionais
das EPVA x100)

Realização

NA

80%

82%*

10%

100%

Daniela Machado,
Marta Chaves da
Silva e Elisabete
Fortunato

AO

1.2; 1.3; 2.2; 2.11;
3.1; 3.7; 3.10; 4.8;

a); b); c); d); e); f)

OE1; OE3

Promover a manutenção e atualização do site
"Saúde e Violência"
www.arsalgarve.min-saude.pt/saudeeviolencia

Qualidade

Data limite para as atualizações

Realização

2

Dezembro

0

1 mês

Outubro

Daniela Machado,
Marta Chaves da
Silva e Elisabete
Fortunato

ANC

1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 2.2;
2.11; 3.1; 3.3; 3.7;
3.8; 3.9; 3.10; 4.3;
4.8;

b); c); e); f)

OE1

Divulgar materiais de informação e sensibilização
realizados no âmbito do projeto POPH
(084255/2012/877) nos ACES e Hospitais

Qualidade

Nº de materiais divulgados

Resultado

2000

1500

1500

100

2000

Daniela Machado,
Marta Chaves da
Silva e Elisabete
Fortunato

ANC

1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 2.2;
2.11; 3.1; 3.3; 3.7;
3.8; 3.9; 3.10; 4.3;
4.8;

c); e); f)

OE3; OE5

Promover atividades de sensibilização

Eficácia

Nº de ações realizadas

Resultado

9

5

18

2

9

Daniela Machado,
Marta Chaves da
Silva e Elisabete
Fortunato

ANC

1.1; 1.2; 1.3; 1.6; 2.2;
2.11; 3.1; 3.3; 3.7;
3.8; 3.9; 3.10; 4.3;
4.8;

a); b); d) e); f)

OE1; OE2

Divulgar aos profissionais de saúde os materiais de
apoio à prática criados no âmbito da ASGVCV

Qualidade

Taxa de profissioanis abrangidos com a divulgação
Resultado

NA

50%

0%

10%

100%

Daniela Machado,
Marta Chaves da
Silva e Elisabete
Fortunato

ANC

1.3; 2.2; 2.11; 3.7.;
3.10; 4.8

Observações (QA)

Objetivo partilhado com a
Coordenação Regional da
ASGVCV

Objetivo partilhado com a
Coordenação Regional da
ASGVCV

legenda:
(1)

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto relação entre os bens
produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou serviços, que lhes conferem aptidão para
satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre outros) Realização
(limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das ações) Resultado (exprimem os efeitos
diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP); Atividade Não
Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou terão que ser ,
identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os limites superior e inferior
do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao melhor resultado em
termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço, unidade responsável ou
mesmo o profissional;

Atribuições do Grupo de Trabalho da Violência ao longo do Ciclo de Vida
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Operacionalizar a nível regional a uniformização de procedimentos nos cuidados de saúde primários e hospitalares ao nível da prevenção, deteção, intervenção e encaminhamento de situações de violência que permita desenvolver boas práticas ao nível de uma resposta diferenciada aos cidadãos em função dos vários tipos de violência.
Assegurar a formação e a qualificação dos profissionais de saúde para a intervenção no fenómeno da violência nas suas múltiplas formas.
Assegurar a realização de ações de informação e sensibilização dirigidas à população em geral na área da violência ao longo do ciclo de vida.
Fomentar a criação e a interligação de redes internas e externas no âmbito regional numa perspetiva multissectorial que permita rentabilizar recursos e aumentar a eficácia das intervenções já existentes nesta área.
Dar cumprimento às orientações e normas descritas para o setor da saúde na área da violência nos diversos programas nacionais (DGS) e internacionais (OMS).
Dar cumprimento aos objetivos descritos para o setor da saúde nos Planos Nacionais: Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género (PNPCVDG); Igualdade de Género, Cidadania e Não-Discriminação (PNI); e Prevenção de Combate ao Tráfico de Seres Humanos (PNPCTSH).

* ARS Algarve, IP; não se dispõe de dados relativamente ao número de elementos das EPVA nas restantes ARS.
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Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI)

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas pela Subcomissão Regional do SNIPI Algarve e pelas
cinco Equipas Locais de Intervenção (ELI) existentes na região, assim como os dados estatísticos relativos ao
ano de 2015, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 281/2009, pelo que todos os dados são
transversais aos três ministérios envolvidos.
Em 2015, a Subcomissão manteve a constituição do ano anterior:
Ministério da Educação e Ciência - Filomena Rosa
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social - Maria do Rosário Martins
Ministério da Saúde - Sónia Coelho Nunes.
A sede localiza-se nas instalações da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da
Região do Algarve, Estrada Nacional 125, Sítio das Figuras, 8000 Faro, com endereço eletrónico de contacto,
snipi@arsalgarve.min-saude.pt
Em relação às ELI, no ano em análise, manteve-se a situação do ano anterior em número (5) e distribuição
geográfica: ELI Lagos, ELI Portimão, ELI Loulé, ELI Faro e ELI Tavira.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Em 2015 a Subcomissão do Algarve assegurou:















Orientação às equipas através de reuniões presenciais, contactos telefónicos e email. Deslocando-se
às sedes das ELI’s, através da metodologia de reuniões individuais e em grupo, com as coordenações
e com o NST;
O processo de remapeamento do número de ELI’s no Distrito de Faro, continuo a ser objeto de análise
e proposta em articulação com as entidades parceiras (IPSS, outras entidades locais), com a Comissão
de Coordenação Nacional e com serviços desconcentrados dos respectivos Ministérios da Segurança
Social e da ARS;
O expediente na sede do SNIPI;
A implementação do Plano de Ação para 2015;
A presença da Subcomissão nas reuniões agendadas pela Comissão Nacional;
A planificação quinzenal de reuniões da Subcomissão prevista no plano de acção, foi largamente
superado dada a necessidade de garantir respostas atempadas a todas as matérias inerentes ao
SNIPI;
O desenvolveram ações de divulgação do SNIPI, junto da comunidade;
A proposta de desdobramento das atuais ELI’s, considerando ser imperiosa a sua concretização;
A representação no grupo de trabalho, criado para elaboração do ―Guia de práticas recomendadas
em Intervenção Precoce na Infância‖ no âmbito do projeto IM2, através da participação da
representante da educação;
A colaboração na organização do seminário regional decorrente do projeto IM2, realizado em Faro,
a 02/10/2015, com a participação 300 profissionais.

Considera-se que os técnicos das ELI’s têm demonstrado capacidade de mudança e amadurecimento a nível
da implementação de práticas transdisciplinares no âmbito do modelo SNIPI.
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Das iniciativas desenvolvidas ao nível da implementação de parcerias locais, destacamos os contatos
efetuados com a Associação Odiana em Castro Marim, Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão e
serviços de Ação Social dos Municípios de Alcoutim e Vila Real de Santo António.
Foi igualmente prática das Equipas a promoção de reuniões temáticas com pais, nomeadamente sobre acesso
a direitos e competências parentais. A organização de encontros informais entre as famílias das crianças que
beneficiam da intervenção do SNIPI revelou-se uma boa prática de aproximação entre pais, técnicos e
comunidade.
Evidenciamos o esforço desenvolvido pelas equipas no sentido de encontrarem respostas adequadas, junto
dos serviços ou na comunidade, para crianças e respectivas famílias que não reuniam critérios de
elegibilidade para o SNIPI, nomeadamente junto das CPCJ.
Os relatórios apresentados pelas ELI refletem um excelente trabalho na dinamização das redes formais e
informais da comunidade no apoio às crianças e famílias.
Foi relevante o esforço das Equipas para que todas as crianças/famílias elegíveis ao SNIPI beneficiassem de
algum apoio por parte da ELI, situação que exigiu um enorme esforço por parte dos técnicos, não evitando
constrangimentos na atuação em contexto natural de vida, de forma atempada e adequadamente, na
organização processual e na organização de agendas para discussão de casos, tendo em conta que se têm
mantido os mesmos recursos humanos e áreas de abrangência vastas atribuídas a cada ELI. Esta situação tem
sido objeto de reflexão da Subcomissão, NST e ELI’s, colocando em causa o modelo SNIPI.
Tabela 31: Caraterização

Entidade
referenciadora
Maternidade
Hospital
ACES
Creche
Pré-escolar
Segurança Social
CPCJ/Tribunal
Família
Outra
Algarve

da Atividade das ELI’s - Referenciação ao SNIPI

ELI Lagos

ELI Portimão

ELI Loulé

ELI Faro

ELI Tavira

TOTAL

2
8
7
7
42
0
4
13
7
90

3
24
76
8
64
0
1
26
0
202

0
24
17
5
23
0
3
17
15
104

0
18
64
6
57
4
2
17
11
179

0
11
19
4
24
0
1
5
2
66

5
85
183
30
210
4
11
78
35
641

Neste quadro os resultados apresentados por ELI identificam que foram referenciadas 641 crianças em 2015,
assim como as entidades referenciadoras. O pré-escolar voltou a ter o maior número de referenciações, logo
seguido dos ACES, dando-se uma inversão relativamente ao ano anterior, nomeadamente na ELI de Lagos,
Loulé e Tavira.
As ELI de Portimão e Faro continuam a apresentar o maior número de referenciações.
Em 2015 foram acompanhadas 1456 crianças (referencial para o Distrito 3,7 % - 1270 crianças).
Destas, 462 são do sexo feminino e 994 do sexo masculino, sendo que 478 têm idades compreendidas entre
os 0 e os 3 anos e 978 entre os 3 e os 6 anos.
Relativamente ao número de crianças que frequentam o 1º ano do 1º Ciclo, as Equipas de Portimão e Lagos
incluíram neste quadro as que transitaram ao 1º ciclo e foram acompanhadas no processo de transição. Não
se trata de crianças em intervenção direta mas sim em vigilância. As restantes ELI’s indicam um número
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residual de crianças uma vez que consideram apenas as que foram alvo do processo de adiamento de
matrícula.
Tabela 32: População

Distrito

ELI

Lagos

Portimão

Loulé
Faro
Faro

Tavira

Fem.

Mas.

13
160
15
188
101
119
6
271
497
125

8
47
3
58
29
36
2
86
153
31

5
113
12
130
72
83
4
185
344
94

Idade
Até Mais
aos de 3
3A
A
3
10
34
126
3
12
40
148
21
80
38
81
4
2
88
183
151 346
45
80

Loulé

102

35

67

32

Total

227

66

161

Faro

152

54

Olhão
São Brás
de Alportel
Total
Vila Real
Stoº
António
Tavira
Castro
Marim
Alcoutim

219

Concelho

Nº de
crianças/
famílias

Aljezur
Lagos
Vila Bispo
Total
Lagoa
Silves
Monchique
Portimão
Total
Albufeira

Total
Algarve

Género

Abrangida
Enquadramento Educativo
Domicilio

Ama

Creche

Préescolar

1º
Ano

3
36
3
42
6
12
0
35
53
29

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

5
31
0
36
5
10
3
29
47
12

5
80
11
96
68
79
3
171
321
74

0
13
1
14
22
18
0
35
75
10

70

23

2

15

60

2

77

150

52

2

27

134

12

98

53

99

35

3

20

92

2

67

152

60

159

34

7

30

129

0

10

3

7

4

6

1

0

2

6

1

381

124

257

117

264

70

10

52

227

3

72

27

45

39

33

11

0

3

58

0

66

27

39

41

25

3

0

12

51

0

17

5

12

9

8

0

0

2

15

0

8

2

6

4

4

0

0

2

6

0

163

61

102

93

70

14

0

19

130

0

1456

462

994

478

978

231

13

181

908

104

Em 2015 foram acompanhadas 1456 crianças (referencial para o Distrito 3,7 % - 1270 crianças).
Destas, 462 são do sexo feminino e 994 do sexo masculino, sendo que 478 têm idades compreendidas entre
os 0 e os 3 anos e 978 entre os 3 e os 6 anos.
Relativamente ao número de crianças que frequentam o 1º ano do 1º Ciclo, as Equipas de Portimão e Lagos
incluíram neste quadro as que transitaram ao 1º ciclo e foram acompanhadas no processo de transição. Não
se trata de crianças em intervenção direta mas sim em vigilância. As restantes ELI’s indicam um número
residual de crianças uma vez que consideram apenas as que foram alvo do processo de adiamento de
matrícula.

Em 2015 a Subcomissão do Algarve assegurou a orientação às equipas através de reuniões presenciais,
contactos telefónicos, email e ainda deslocando-se às sedes das ELI’s, através da metodologia de reuniões
individuais e em grupo, com os elementos da coordenação e NST.
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O processo de remapeamento do número de ELI’s no Distrito de Faro continua a ser objeto de análise e
proposta em articulação com as entidades parceiras (IPSS e outras entidades locais), com a Comissão de
Coordenação Nacional e com os serviços desconcentrados dos respetivos Ministérios da Segurança Social e
da ARS Algarve, IP.
Durante o ano em análise foram acompanhadas pelas ELI’s da região do Algarve 1456 crianças, destas 462
são do sexo feminino e 994 do sexo masculino, sendo que 478 têm idades compreendidas entre os 0 e os 3
anos e 978 entre os 3 e os 6 anos. Foram referenciadas ao SNIPI, em 2015, 641 crianças, tendo o préescolar sido a entidade que mais sinalizou, seguido dos ACES, dando-se uma inversão relativamente ao ano
anterior no que se refere a este dado. As ELI de Portimão e de Faro continuam a apresentar o maior número
de referenciações.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
Considera-se necessário investir no reforço da divulgação/informação junto dos principais referenciadores
(saúde e educação), no que se refere aos critérios de elegibilidade SNIPI. Salientamos que 181 crianças
referenciadas não se enquadravam nos critérios de elegibilidade.
Acresce a esta constatação o facto de menos de 50% das crianças referenciadas se situarem no grupo dos 03 anos.
Relativamente aos critérios de elegibilidade, 608 crianças apresentam alterações nas funções ou estruturas do
corpo (Grupo I) e 437 crianças acumularem as características do grupo I e II.
No que se refere à intervenção, 1001 crianças usufruíram de intervenção direta, 219 em vigilância e foram
encaminhadas 101 crianças para outros programas de saúde, respostas comunitárias e transferências de
processos para outras ELI’s.
Conclusões
Tem sido notório o trabalho desenvolvido pelas Equipas no sentido de encontrarem respostas adequadas,
junto dos serviços ou na comunidade, para crianças e respectivas famílias que não reuniam critérios de
elegibilidade para o SNIPI, o que se deve à dinamização das redes formais e informais das Equipas na
comunidade.
Saíram do Sistema 457 crianças/famílias. Destacamos com alguma apreensão os 69 casos de saída por
baixa adesão/recusa pais. Esta realidade deverá ser alvo de reflexão com as ELI’s e NST.
Destacamos a intervenção da Educação (457 crianças) e da Terapia da Fala (361 crianças) que continua a
evidenciar-se.
Foi relevante ao longo do ano o esforço das Equipas, para que todas as crianças/famílias elegíveis ao SNIPI
beneficiassem de algum apoio por parte da ELI, situação que exigiu um enorme investimento por parte dos
técnicos, não evitando constrangimentos em relação aos tempos de espera para acolhimento das situações
referenciadas bem como nas avaliações/intervenção em especialidade, com particular destaque da terapia
da fala, na atuação em contexto natural de vida, de forma atempada e adequada, na organização
processual e na organização de agendas para discussão de casos, tendo em conta que se têm mantido os
mesmos recursos humanos e áreas de abrangência vastas atribuídas a cada ELI.
Estas situações têm sido objeto de reflexão da Subcomissão, NST e ELI’s, colocando em causa o modelo SNIPI.
Considera-se no entanto, que os técnicos das ELI’s têm demonstrado capacidade de mudança e
amadurecimento a nível da implementação de práticas transdisciplinares no âmbito do modelo SNIPI.
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As equipas realizaram algumas sessões de sensibilização, em diferentes áreas, direccionadas às famílias e
técnicos, nomeadamente, desenvolvimento global e prestações familiares, destacamos a implementação do
projeto IM2, que consideramos ter sido um marco importante na área da Intervenção Precoce em Portugal e
para as nossas equipas em particular.
Salienta-se que os resultados apresentados, bem como o acompanhamento realizado junto das Equipas Locais
de Intervenção (ELI) e das IPSS’s de apoio às ELI’s, com quem a ARS Algarve tem protocolo estabelecido:
- Amigos dos Pequeninos de Silves (APS)
- Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro (APPC)
- Fundação Irene Rolo (FIR)
- Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso (NECI)
- Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve (APEXA)
São realizadas pelos três elementos da Subcomissão, tal como previsto Decreto-Lei n.º 281/2009,
encontrando-se todo este relatório em consonância com o estabelecido pela Subcomissão Regional do SNIPI
Algarve, pelo que todos os dados são transversais aos três ministérios envolvidos.
A representante da saúde acompanha o trabalho realizado no âmbito dos protocolos e articula com os
serviços da ARS, todas as alterações, nomeadamente relativas aos recursos humanos
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância – SNIPI, Subcomissão Regional do Algarve

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando
os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde
na sua área de intervenção.

MISSÃO
DA ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

(1)

Articulação com os
Objetivos
Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade
Estratégicos (OE )
Orgânica (O)
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

a)

OE1; OE3

Identificar as crianças e famílias
imediatamente elegíveis para
acompanhamento pelo SNIPI

a); d); e)

OE1; OE4

Assegurar a vigilância às crianças e famílias
que, embora não imediatamente elegíveis,
requerem avaliação periódica, devido à
natureza dos seus fatores de risco e
possibilidades de evolução.

Parâmetro

OE1; OE3; OE4; OE5 Precoce (PIIP) em função do perfil de

Contributos
Atividade
paras as
Responsável
Constante No
Orientações
pela execução
Orçamento (O)
Estratégicas
(O)
(4)
do MS (O) (5)

Observações (QA)

62%

80%

71%

5%

90%

Todos os
elementos da ELI

na

Objetivo partilhado pelas
entidades representantes dos
três ministérios.

Qualidade

(Número de crianças com pelo menos
quatro contatos por ano/ O total de crianças Resultado
em vigilância) x100

na

85%

76%

5%

95%

Gestores de caso

na

Objetivo partilhado pelas
entidades representantes dos
três ministérios.

Eficiência

(Número de Perfis Funcionais / Número de
Resultado
PIIP) x100

na

60%

90%

10%

75%

Gestores de caso
e técnicos
envolvidos no
PIIP

na

Objetivo partilhado pelas
entidades representantes dos
três ministérios.

Eficácia

(Número de crianças em que foi realizado
contato com outros programas de saúde/Número Realização
de crianças em acompanhamento) X 100

78,50%

90%

61%

10%

100%

Gestores de caso

na

Objetivo partilhado pelas
entidades representantes dos
três ministérios.

(Número de crianças com intervenção em
contexto natural/Número de crianças em
acompanhamento e vigilância) x 100

Resultado

28,50%

50%

63%

10%

75%

Gestores de caso
e técnicos
envolvidos no
PIIP

na

Objetivo partilhado pelas
entidades representantes dos
três ministérios.

(Número de familias que expressam no PIIP
a sua participação ativa na intervenção/
Resultado
Número de PIIP elaborados) x 100

97,40%

95%

96%

5%

100%

Gestores de Caso

na

Objetivo partilhado pelas
entidades representantes dos
três ministérios.

(Número de profissionais que receberam
formação no modelo SNIPI / Número total
de profissionais que estão envolvidos na
ELI) x 100

25,30%

70%

90%

10%

90%

Coordenadores
da ELI

na

Objetivo partilhado pelas
entidades representantes dos
três ministérios.

a); b); c)

OE1; OE3; OE4; OE5

a); d); e)

OE1; OE3; OE5

b); d); e)

OE1; OE3; OE4; OE5

c); d); e)

Incrementar o modelo de intervenção
precoce na infância de apoio integrado
OE1; OE3; OE4; OE5 centrado na criança e na família nas
Qualidade
Equipas Locais de Intervenção da região do
Algarve.

Intervir nos contextos naturais da criança,
Eficiência
nomeadamente, domicilios, amas,
estabelecimentos educativos e outras
entidades.
Promover a participação ativa das famílias
Qualidade
no processo de avaliação e de intervenção.
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Tolerância Valor crítico
Resultado
(QA)
(O)

(O total de crianças com critérios de
elegibilidadede para intervenção ao abrigo
Realização
do SNIPI/ O número total de crianças
sinalizadas) x 100

funcionalidade da criança (CIF- CJ).

Articular com os outros programas de
saúde da região, na prestação de cuidados,
na gestão de recursos e sistemas de
informação.

Meta 2015
(O)

Eficácia

Executar o Plano Individual de Intervenção
a); b); d); e)

Indicador (O)

Oop (2) (O)

Valores
Tipo de
Prévios
Indicador (O) (3)
(QA)
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Resultado



Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil (GASMI)

Atualmente a região do Algarve dispõe de 9 equipas, 3 no ACES do Barlavento (GASMI de Lagos, Portimão
e Silves), 4 no ACES Central (GASMI de Albufeira, Loulé, Faro e Olhão) e 2 no ACES do Sotavento (GASMI
de Tavira e de Vila Real de Santo António).
É de salientar que os profissionais do GASMI de Portimão desenvolvem a sua ação nos concelhos de Portimão,
Monchique e Lagoa, encontrando-se previsto o desmembramento desta equipa, com a criação no ano de
2016 da equipa GASMI Lagoa.
O GASMI de Faro responde às necessidades dos concelhos de Faro e de São Brás de Alportel e o GASMI de
Vila Real de Santo António aos concelhos de Alcoutim e Castro Marim. No total integraram estas equipas, 73
profissionais ao longo do ano de 2015, distribuídos por diversas áreas profissionais, tal como pode ser
observado no quadro abaixo. É de salientar que todos os profissionais que integram os GASMI estão afetos
a outras Projetos e Programas do seu ACES, ou da ARS tendo o conjunto de profissionais diferentes tempos de
afetação ao programa (entre 1 e 29 horas semanais) e em quase todas as situações, uma carga horária
claramente insuficente para as necessidades da sua atividade/ intervenção na respetiva equipa.
A 31 de Dezembro de 2015 os GASMI contavam com 73 profissionais, sendo 3 deles psicólogos do DICAD
que integraram em 2014, as equipas de Faro e Lagos a tempo parcial (2 psicólogos em Lagos e uma
psicóloga em Faro). A entrada destes técnicos permitiu colmatar necessidades urgentes na área da Psicologia,
principalmente na equipa de Lagos, que continua sem Psicólogo neste Centro de Saúde desde 2014.
No quadro que se apresenta de seguida, através da leitura por coluna, é possível verificar o número de
profissionais por área de especialidade que colaboraram em cada equipa ao longo do ano (incluindo os que
foram substituídos ou transferidos durante o ano).
Tabela 33: Equipas

GASMI

EQUIPAS GASMI
Área Prof.

Lagos Portim. Silves

Albuf. Loulé

Faro

Olhão Tavira VRSA

Total*

Média
h/sem

Medicina

1

1*

*

1

1

1

1

1***

1

8

4h

Enfermagem

1

1+1***

1

1

1

2

1

1

2

12

8.5h

Serviço Social

1***

3***

1

1

1

1

1

1

1

11

7.5h

Psicologia

2

2+1**

1

2

3+1**

3

2

1

1

20

21h

T. Ocupacional

1

1

1

1

1

1

1

1**

1

9

14.5h

Fisioterapia

0

***

1

0

0

0

1

0

1

3

6.5h

Terapia Fala

1

1

0

1

1

1

1

0

1****

7

14h

TOTAL

8

17

6

7

9

10

8

4

6

73

* Neste campo só é contabilizado uma vez cada profissional, isto porque, há profissionais que colaboraram em mais do que uma
equipa durante o ano de 2015.**licença maternidade/baixa. *** Apoia, sem tempo de afetação ****CEI
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De salientar que a rotatividade ou alterações frequentes em equipas de saúde mental não é um aspeto
abonatório para a dinâmica das mesmas, em função da importância da continuidade e permanência dos
laços terapêuticos que são criados entre as crianças/famílias e os seus técnicos de referência, bem como o
facto de se investir em formação dos profissionais que depois abandonam o programa.
Apresentam-se de seguida as equipas que sofreram maiores alterações ao nível da sua constituição durante o
presente ano.
Atividades desenvolvidas
De acordo com os objetivos operacionais propostos no Plano de Atividades para 2015, apresentamos de
seguida os resultados obtidos a nível regional, tendo em consideração os indicadores e metas pré definidas
no referido plano desenvolvido para o triénio 2014-2016. Para além disso introduziu-se neste capítulo,
alguns dados estatísticos sobre o desempenho das equipas a nível local e regional (em diferentes domínios de
atuação deste programa), bem como outras atividades dinamizadas e que pela sua relevância são aqui
também registadas.
Avaliação dos objectivos
Objetivo 1- Reduzir o tempo de espera entre a data de recepção do pedido e a realização da entrevista de
acolhimento das crianças/ famílias referenciadas ao GASMI.
Indicador

Número total de acolhimentos realizados no prazo máximo de 60 dias/Número total de
acolhimentos realizados x 100

Meta

60 % com tolerância de 5%

Resultado
Regional

87%

Resultados
Locais

Lagos

Portim.

Silves

Albuf.

Loulé

Faro

Olhão

Tavira

VRSA

93%

56.7%

96.5%

100%

100%

100%

100%

37.5%

100%

Os resultados obtidos a nível regional, neste objetivo foram largamente superados. Relativamente ao
desempenho individual, a generalidade das equipas atingiu os 100% deste indicador (Albufeira, Loulé, Faro,
Olhão e Vila Real Santo António), superou também em muito a meta proposta as equipas de Lagos (93%) e
de Silves (96.5%). As equipas de Tavira (37.5%) e Portimão (56.7%) não conseguiram atingir este objectivo,
salienta-se que nestas equipas os profissionais responsáveis pelo acolhimento (enfermeiros ou assistentes
sociais) não dispõem de tempos de afetação definidos.
É unânime entre todos, a importância da realização dos acolhimentos no menor tempo possível, pelo que a
meta para 2016 foi alterada para 30 dias. A possibilidade de apresentar os casos com mais celeridade em
reunião de triagem, permitirá à equipa identificar/triar as situações mais graves/ urgentes e dar a devida
prioridade, evitando assim o agravamento da problemática que originou o pedido. Para além disso contribui
para uma maior satisfação por parte das famílias, que sentem as suas preocupações validadas com maior
brevidade e a possibilidade de, a partir desse momento, sentirem que têm uma pessoa de referência na
equipa (um rosto) a quem podem recorrer, ou atualizar informação relevante.
Objetivo 2- Implementar 4 reuniões de intervisão por ano entre os elementos do GASMI por ACES e/ ou a
realização de sessões de intervisão com parceiros da comunidade, com vista à rentabilização das
competências/recursos dos técnicos que as constituem, de forma a melhorar a qualidade/eficácia da
intervenção clínica.
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Indicador

(Número de reuniões de intervisão efetuadas por ano e/ ou a realização de sessões de
intervisão com parceiros da comunidade /Número de reuniões de intervisão programadas
por ano) x 100

Meta

75% com 25 % de tolerância

Resultado
Regional

91.6%

Resultados
Locais

Lagos

Portim.

Silves

Albuf.

Loulé

Faro

Olhão

Tavira

VRSA

100%

100%

100%

75%

100%

50%

100%

100%

100%

Em relação a este objetivo, salienta-se que no global foi superado mas por resultados diferentes. As equipas
dos ACES Barlavento (Lagos, Portimão e Silves) e as do ACES Sotavento (Tavira e Vila Real de Santo António)
conseguiram organizar reuniões de intervisão entre si. No ACES Central, não foi possível organizar intervisões
entre si, mas algumas equipas realizaram sessões de intervisão com os parceiros da comunidade, conseguindo
superar o indicador.
Como fatores para o não alcance desta meta, foi apontada a dificuldade na conciliação da agenda dos
vários técnicos pertencentes a diferentes Centros de Saúde, e o tempo de afetação que cada um tem a outros
projetos/ programas para além do GASMI (com exigências e compromissos específicos). Esta é no entanto,
uma prática defendida e valorizada por todas as equipas que esperam implementá-la durante o próximo
ano civil.
Foi ainda proposta a nomeação de um responsável pelo agendamento e agilização destas reuniões e que
poderia ser igualmente, um interlocutor dos GASMI de cada ACES, junto da Coordenação Regional.
Objetivo 3- Articular com os outros programas de saúde da região, na prestação de cuidados, na gestão de
recursos e sistemas de informação
Indicador

(Número de crianças em que foi realizado contato com outros programas de saúde/
Número de crianças em acompanhamento) X 100

Meta

80% com 10 % de tolerância

Resultado
Regional

83.3%

Resultados
Locais

Lagos

Portim

Silves

Albuf.

Loulé

Faro

Olhão

Tavira

VRSA

86.3%

98.5%

95.3%

54.5%

54.6%

89.4%

80.4%

98.4%

92.5%

Em relação a este objectivo, o resultado regional foi atingido. Salienta-se que foi superado pela equipa de
Portimão, Silves, Tavira e Vila Real de Santo António e não foi atingido pela equipa de Loulé e Albufeira.
Salienta-se que algumas das equipas dos GASMI que o superaram integram elementos da Saúde Escolar na
sua composição, o que permite uma articulação espontânea com este programa, o que facilita não só o
alcance deste objetivo, como também a articulação imprescindível com as Escolas, respetivas direções e
docentes.
As restantes equipas consideram fundamental o alcance deste objectivo, principalmente através de uma maior
articulação e trabalho de parceria com a equipa de Saúde Escolar e as equipas de saúde familiar, ao longo
de todo o processo de acompanhamento das crianças/ famílias e não só, na devolução inicial que é feita ao
referenciador.
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Em relação às equipas de saúde familiar, a existência de número considerado de crianças sem médico de
família, não facilita o estabelecimento de um contacto mais próximo com os médicos e respetivas equipas. No
entanto, esta é uma prática que as equipas valorizam e que consideram vantajosa pela forma como permite
melhorar a comunicação entre o GASMI e as várias equipas/programas de saúde, aumentar a compreensão
do nosso trabalho e a melhoria das referenciações. Para além disso contribui também para a visão sistémica
sobre a família/ criança e definição de estratégias conjuntas, o que é sempre uma mais valia para os
processos em acompanhamento. O Sclinico permite apenas aos assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e
médicos do GASMI fazer esta comunicação através deste sistema de informação, no entanto existem

unidades que dispõem de outros programas de informação (Medicine One), salienta-se que toda
esta comunicação é vedada aos terapeutas.
Objetivo 4- Articular com entidades/técnicos da comunidade, com competência na área da infância e
juventude.
Indicador

(Número de crianças em que foi efetuada articulação com entidades e técnicos da
comunidade / Número total de crianças em acompanhamento) X 100

Meta

80% com 10 % de tolerância

Resultado
Regional

74.5%

Resultados
Locais

Lagos

Portim

Silves

Albuf.

Loulé

Faro

Olhão

Tavira

VRSA

64.7%

94.2%

76.7%

73.5%

39%

78%

67.6%

98.4%

86.2%

Em relação a este objetivo, o resultado regional foi atingido dentro do valor da tolerância, abaixo da meta
definida. Na análise por equipa foi superado pelo GASMI de Portimão, Tavira e Vila Real de Santo António.
Foi atingido dentro da tolerância, pelas equipas de Silves, Albufeira e Faro. Não foi superado pela equipa
de Loulé, Lagos e Olhão.
Apesar da articulação com a comunidade ser um dos pilares do GASMI e uma das suas principais atribuições,
os técnicos sentem que o tempo exigido pela prática clínica direta e a divisão por outros projetos e
programas, nem sempre permite assegurar o contacto e a proximidade ideal com os outros agentes da
comunidade. Esta realidade é particularmente difícil para a equipa de Loulé e Olhão que sentem de uma
forma ainda mais acentuada estes constrangimentos, fruto do elevado número de crianças em
acompanhamento direto.
Como principais vantagens do alcance desta meta, as equipas reconhecem: a possibilidade de partilha, de
realizar um trabalho em parceria e de obter uma visão sistémica sobre os casos em acompanhamento
(aspetos fundamentais para o sucesso da intervenção e da evolução clínica das crianças). Permite também
evitar a duplicação de intervenções e facilitar a realização de encaminhamentos. Os parceiros referem ainda
que esta articulação permite-lhes não se sentirem tão sós e promove uma maior sensibilização e compreensão
para a problemática da criança (o que facilita por sua vez atuações mais adequadas e eficazes junto das
mesmas). Outra vantagem também referida, é a satisfação que a maior parte das famílias verbaliza, ao
perceberem que existe uma comunicação e articulação, principalmente, com as escolas e a forma como
sentem que isso beneficia as crianças.
Objetivo 5 - Promover a participação ativa das famílias no processo de avaliação e de intervenção.
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Indicador

(Número de famílias que beneficiam de intervenção familiar/ Número total de crianças
em acompanhamento) x 100

Meta

70% com 10 % de tolerância

Resultado
Regional

78.4%

Resultados
Locais

Lagos

Portim

Silves

Albuf.

Loulé

Faro

Olhão

Tavira

VRSA

73.3%

79%

84.8%

87.1%

40.1%

84.5%

66.1%

98.4%

92.5%

Este objetivo a nível regional foi alcançado. Na análise por equipas, este objectivo foi largamente superado
pelas equipas de Tavira, Vila Real de Santo António, Albufeira, Silves e Faro. Foi atingido dentro da
tolerância pela equipa de Portimão, Lagos e Olhão e não foi atingido pela equipa de Loulé.
Estes valores exprimem a filosofia do GASMI e a relevância que é atribuída ao trabalho de proximidade
com as famílias, o qual é imprescindível em Saúde Mental Infantil. A equipa de Loulé, que não atingiu a meta
dentro da margem de tolerância aponta como constrangimento, a necessidade de maior tempo de afetação
dos técnicos ao GASMI, tendo apostado em intervenções de grupo, mantendo nalguns casos intervenções
individuais à família.
O alcance e a superação deste objetivo significa que houve algum tipo de intervenção junto das famílias, no
entanto, na maior parte das situações, as equipas sentem que o trabalho que é realizado com estas é ainda
insuficiente face as necessidades identificadas. Em função do elevado número de crianças em
acompanhamento e que necessitam de uma intervenção direta sistemática, acaba por escassear tempo para
a realização de um trabalho de continuidade com as famílias, o qual é essencial e que as equipas sentem que
deverá ser, cada vez mais, uma prioridade na sua intervenção. Reforçam no entanto a necessidade de mais
formação a este nível, bem como a necessidade de mais recursos e apoios na comunidade para a obtenção
de melhores resultados.
Relativamente a este objetivo, as equipas consideram, de forma unânime, que a intervenção familiar quando
conseguida, tem permitido um maior empowerment, participação, co responsabilização e envolvimento das
famílias nos processos de intervenção; bem como, aumentado os níveis de satisfação nos pais/cuidadores e
conduzido a atuações mais eficazes e adequadas junto das crianças, propiciando o alcance de um maior e
mais rápido sucesso terapêutico.
Análise global dos objetivos
Apesar dos vários constrangimentos identificados, os objetivos propostos para 2015 foram na generalidade
alcançados, com resultados positivos para a dinâmica das equipas e sucesso nas intervenções. Os objetivos 1
e 2 foram superados, os objetivos 3 e 5 foram alcançados dentro da meta proposta e o objetivo 4 foi
alcançado dentro da tolerância.
A tipologia dos objetivos definidos, ao reforçar cada vez mais, a importância das intervenções indiretas e de
um trabalho de articulação, parceria e consultadoria nos casos em acompanhamento, tem permitido
igualmente, criar linhas de orientação e prioridades para as equipas que desta forma têm tentado potenciar
cada vez mais o seu espectro de ação, alargando a sua intervenção. No entanto, há que salientar que face
aos recursos limitados com que as equipas contam, e o crescente número de acompanhamentos, o tempo
necessário para a intervenção indireta, retira tempo à intervenção direta individual, sendo difícil encontrar
uma fórmula de trabalho (com os recursos disponíveis) que permita assegurar ambas as necessidades,
igualmente prioritárias e indispensáveis em intervenções de cariz psicossocial de saúde mental.
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Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
Participação em Encontros, Congressos e Seminários
Vários profissionais das equipas GASMI, nas diversas áreas profissionais participaram em Encontros,
Congressos e Jornadas.
Causas de incumprimento ou resultados insuficientes
Mediante a análise das razões que levaram ao incumprimento de algumas das metas propostas para este
ano e a reflexão global que cada equipa fez do ano 2015, foi possível identificar um conjunto de causas
endógenas e exógenas às mesmas, que interferiram com o alcance de melhores resultados por parte das
equipas e que se repercutem sensivelmente por toda a região.
Causas exógenas
Neste ponto analisam-se os fatores externos, ou não controláveis pelas equipas e que conduziram ao
incumprimento das metas ou obtenção de resultados insuficientes.


Recursos humanos

As equipas são unânimes em reafirmar a necessidade de contratação de mais técnicos o que permitiria
colmatar uma parte significativa dos resultados insuficientes que se obtiveram em algumas áreas e metas
definidas, bem como, potenciar o seu desempenho e atuação no geral. A falta de recursos humanos e/ou a
pouca disponibilidade dos existentes está a ter um impacto negativo nas seguintes áreas:
- Psicologia, terapia ocupacional, enfermagem e serviço social;












Aumento dos tempos e listas de espera, consequentemente diminuição de primeiras consultas. O
tempo/ número de profissionais afetos ao GASMI é claramente insuficiente para o volume e
complexidade dos casos acompanhados;
Défices na quantidade e qualidade da articulação com outros profissionais (quer da Saúde, quer da
Comunidade);
Menor diversificação das modalidades de intervenção, nomeadamente grupos terapêuticos de
crianças e de pais;
Impossibilidade ou menor disponibilidade para a elaboração e dinamização de projetos de
prevenção primária (os quais seriam fundamentais e que representam uma grave lacuna na ação dos
GASMI) e/ou realização de trabalhos de pesquisa / investigação;
Menor disponibilidade para realização de atendimentos e intervenções familiares;
Tempos reduzidos para reflexão sobre os casos (em equipa e individualmente), o que é fundamental
para potenciar uma intervenção mais rápida e eficaz, possibilitando mais altas e consequentemente
novas entradas;
Prejuízo nas intervenções, as quais se poderiam tornar mais completas, ajustadas e integradas.
De salientar que a contratualização de mais técnicos e/ ou a disponibilização de mais horas de
técnicos ao programa, poderia ser um importante alicerce na superação destes
constrangimentos/obstáculos, os quais são fundamentais para exponenciar a eficácia das intervenções
e de toda a ação dos GASMI.

Salienta-se que nas licenças de maternidade ou baixas prolongadas dos profissionais de saúde, não existem
substituições, o que condiciona o desempenho de pequenas equipas, como ocorreu no GASMI Tavira e no
GASMI Vila Real de Santo António.
Falta de recursos na comunidade para complementar a intervenção dos GASMI, nomeadamente:
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Serviço de Pedopsiquiatria no Centro Hospitalar do Algarve, dirigido a adolescentes dos 13 aos 17
anos de idade com perturbações de Saúde Mental de todo o Algarve. A Unidade de Faro dispõe de
uma pedopsiquiatra, que atende à área geográfica do ACES Central e necessidades internas do
Hospital, resposta claramente insuficiente no ACES Central e inexistente no ACES Barlavento e
Sotavento. Salienta-se como positivo, o facto do atendimento em consulta externa ser realizado nos
Centros de Saúde de Loulé e do trabalho de articulação realizado junto da comunidade, em
articulação com a equipa GASMI e Saúde Escolar do Centro de Saúde de Albufeira;
Serviços na comunidade que oferecessem uma resposta terapêutica para crianças e jovens com
alterações ligeiras, ou perturbações menos graves de Saúde Mental associadas (principalmente) a
fatores ambientais;
Estruturas de apoio e intervenção psicossocial na comunidade, que desenvolvessem um trabalho de
proximidade com as famílias, no sentido de uma maior capacitação destas em diferentes áreas de
competências parentais, gestão doméstica, interação pais-filhos, participação ativa na comunidade,
empreendorismo, mediação familiar, etc;
Existência de GAAF´s (Gabinetes de Apoio e Aconselhamento Familiar) em todas as escolas de 2º e
3º ciclo do Algarve, ou pelo menos, em todas as sedes dos agrupamentos escolares.

A existência destes recursos nalguns concelhos tem permitido o encaminhamento, atribuição de altas,
consultadoria e de um trabalho de parceria, o que contribui para a diminuição dos tempos e listas de espera.









Fraca adesão e implicação por parte de algumas famílias nos processos de acompanhamento;
Apesar de ser uma situação que tem vindo a melhorar ao longo dos anos, persiste ainda um elevado
número de pedidos efetuados pelos médicos, sem critério para intervenção pelos GASMI ou que não
contêm informação relevante que permita facilitar a triagem ou encaminhamento das situações;
Ausência de pagamento (por parte da ARS) das deslocações das crianças e respetivas famílias a
Lisboa, para consulta de pedopsiquiatria, mesmo em situações de urgência ou de necessidade
extrema de avaliação e/ ou acompanhamento pedopsiquiátrico. Na medida em que a maior parte
das famílias em acompanhamento no GASMI, não tem possibilidade para se deslocar a Lisboa (por
todos os custos e tempo associado), esta situação tem levado a que face à necessidade (ou perceção
desta), muitas famílias recorram ao privado, sem no entanto terem a capacidade económica para
suportar os custos de um acompanhamento mais prolongado, comprometendo em muitas situações a
saúde mental e a evolução clínica das crianças;
Apesar da aquisição de material de degaste (nomeadamente protocolos de testes/escalas de
avaliação) e material de investimento, nomeadamente para intervenções realizadas em ginásio,
continua a ser necessário investir em recursos materiais necessários à avaliação e intervenção das
diversas áreas, sendo de maior relevância o material de degaste diário (lápis de cor, cera,
plasticinas, espuma de barbear, cartolinas, esponjas, plastificações, impressões de material
elaborado pelos técnicos, etc.). Tais materiais são fundamentais para a organização e implementação
de estratégias diferenciadas de intervenção terapêutica (individual e em grupo) quer em contexto de
Centro de Saúde, quer em contexto natural. Existe ainda carência ao nível de equipamentos
informáticos devidamente funcionais, compatíveis e com programas adequados ao trabalho realizado
por todos os técnicos das equipas e que permitissem também simplificar a recolha de dados
estatísticos relativos ao movimento assistencial dos GASMI, salienta-se que existem profissionais que
não dispõem de computador;
Formação interna na área da saúde mental ou em áreas de suporte à intervenção e atuação dos
GASMI, apesar da proporcionada, esta torna-se insuficiente face ao número de profissionais destas
equipas. Os profissionais salientam formação na área: conceitos e metodologias em arte terapias e
psicodrama; metodologias de intervenção e mediação familiar; intervenções breves; inteligência
emocional, intervenção na crise; integração sensorial, psicofarmacologia, repetição da formação
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Grupos Terapêuticos (crianças e para pais), para os profissionais que não a fizeram e a continuação
do programa de estágios na Clinica do Parque;
Rotatividade dos médicos e enfermeiros, e o número elevado de utentes sem médico de família
(essencialmente no ACES Barlavento), o que dificulta a colaboração, articulação e sensibilização para
os objetivos a que o GASMI se propõe, o que leva a que as equipas continuem a receber
referenciações incorretas ou ausência das mesmas;
Inexistência ou insuficiente apoio administrativo e o acesso a linhas telefónicas externas em algumas
equipas (Silves e Tavira), obriga a que os técnicos dispensem bastante tempo em tarefas puramente
administrativas (retirando tempo à intervenção). Realça-se que o custo/hora dos técnicos é
significativamente superior ao custo/hora do pessoal administrativo. Bem como dificuldades no apoio
de meios de transporte, para deslocações à comunidade ou visitas domiciliárias;
Necessidade de espaços físicos condignos que assegurem a privacidade dos utentes e a dinamização
de sessões quer em contexto individual quer em grupo (com os respetivos materiais e equipamentos).
A partilha do ginásio com outras atividades, dificulta a dinamização de algumas atividades de grupo
para crianças e pais. É fundamental existirem ainda espaços apropriados para organização de
ficheiros e arquivos acessíveis a todas as equipas dos GASMI.
A equipa de Faro continua a ser penalizada neste aspeto, ao ponto de, nas instalações atuais ter que
suspender a dinamização de grupos terapêuticos devido à falta de condições de espaço físico
disponível. Já a equipa de Lagoa chama à atenção para a existência de um ginásio devoluto no
Centro de Saúde de Lagoa que devidamente recuperado daria um ótimo local para a realização de
grupos terapêuticos;
A fraca rede viária e de transportes públicos por todo o Algarve, associada à distância a que os
centros de saúde se encontram do domicílio ou local de trabalho de muitas famílias e as dificuldades
económicas pelas quais muitas delas estão a passar, tem condicionado frequentemente a assiduidade
às consultas e a motivação ou possibilidade de assegurar os processos terapêuticos até ao final.

Causas endógenas







Dificuldade na atribuição de altas, levando à permanência dos casos nas equipas durante períodos
de tempo bastante prolongados e dificultando o acesso a novas consultas.
As equipas consideram que poderia ser benéfico a formação em terapias mais breves de intervenção
(quer em modalidades de intervenção direta, quer indireta), apesar de existir a clara noção de que
esta dificuldade está intrinsecamente ligada às especificidades das problemáticas de saúde mental
infantil e aos fatores externos que as exacerbam e que já foram amplamente abordados no ponto
sobre as listas de espera/ atribuição de altas. A falta de recursos na comunidade para
encaminhamento, ou articulação, também interfere significativamente com a dificuldade na atribuição
de altas.
A acumulação de funções, a afetação dos profissionais a vários Projetos / Programas para além do
GASMI e o tempo necessário para a intervenção direta com as crianças em acompanhamento, leva à
pouca disponibilidade ou um esforço acrescido dos profissionais para a realização de um conjunto de
atividades que já foram amplamente explicitadas ao longo deste documento e que estão
sucintamente sumariadas no ponto da falta de recursos humanos (causas exógenas).
Necessidade de criar Centros Prescritores, para as unidades em que estão inseridos este programa
GASMI (URAP e UCC).

Medidas para um reforço positivo do desempenho
As equipas acreditam que com mais técnicos e/ou mais tempo de afetação ao GASMI, o aumento do número
de horas para intervenção indireta e não assistencial, a formação em determinadas e a necessidade de
tempos de atividade não clinica em equipa para reflexão, melhoraria de forma sustentada o seu
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desempenho. No entanto, e na medida em que tais fatores não dependem exclusivamente dos técnicos ou das
equipas, deixa-se neste relatório um apelo aos órgãos decisores.
No que se refere ao desempenho das equipas, propõe-se implementar as seguintes medidas a curto e médio
prazo:













Realizar mais intervenções em grupo quer com as crianças em acompanhamento, quer com pais/
cuidadores;
Privilegiar cada vez mais as intervenções indiretas, programando e disponibilizando horário para a
imprescindível e fundamental intervenção e articulação com pais, professores e outras figuras de
referência para as crianças, ou com estruturas/serviços com competência na área da infância e
juventude;
Programar sessões de divulgação e esclarecimento junto das equipas de saúde familiar e parceiros
da comunidade, sobre critérios de inclusão e exclusão e ficha de referenciação para o GASMI, de
forma melhorar a triagem e eventualmente diminuir os casos referenciados, cujo número atual é
incomportável para que as Equipas intervenham em tempo útil;
Promover um maior diálogo institucional com as estruturas hospitalares e outros programas e
profissionais de saúde em benefício dos utentes, através da divulgação dos relatórios regionais de
atividades do GASMI;
Sensibilizar as estruturas directivas para alocar um maior número de horas e/ou de técnicos das
diferentes áreas, para este Programa;
alargar o âmbito da actuação do GASMI à prevenção e promoção da saúde mental, dinamizando
acções/actividades na comunidade;
Destinar mais tempo para momentos de planeamento, reflexão, análise e discussão de casos;
Melhorar a articulação entre os elementos das várias equipas e promover a intervisão como medidas
de crescimento pessoal e profissional;
Contemplar momentos de reflexão e reorganização para as equipas, como estratégias para evitar o
burnout e os riscos que os profissionais correm de prejudicar a sua própria saúde mental e física,
atendendo à sobrecarga de trabalho que possuem e à tipologia dos casos que atendem, e
consequentemente melhorando a sua intervenção junto das crianças e famílias.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil – GASMI

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de
saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer
cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO DA Atribuições da Unidade
ARS
Orgânica (O) (1)

a); b); f); j)

a) ; b) ; c) ; d) ; f) ; g) ; h) ; i)
; j)

a) ; f) ; g) ; h) ; i)

b) ; d) ; h) ; i)

a) ; b) ; d) ; j)

Articulação com os
Objetivos
Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade Parâmetro
Estratégicos (OE )
Orgânica (O)
Oop (2) (O)
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

OE1; OE3

OE1; OE4; OE5

Reduzir o tempo de espera entre a data de
receção do pedido e a realização da
entrevista acolhimento das
crianças/famílias referenciadas ao GASMI.

OE1; OE3; OE4; OE5

(Número total de acolhimentos realizados
no prazo máximo de 60 dias subsequentes à
Realização
data de receção/Número total de
acolhimentos realizados) x 100

Implementar 4 reuniões de intervisão
(Número de reuniões de intervisão
entre os elementos dos GASMI por ACES e/
Qualidade efetuadas por ano/Número de reuniões de Realização
ou a realização de sessões de intervisão
intervisão programadas por ano) x 100
com parceiros da comunidade.

Estreitar a articulação com outros
programas de saúde da região de forma a
OE1; OE3; OE4; OE5 permitir uma prestação de cuidados
integrada e uma melhor gestão dos
recursos e dos sistemas de informação.

OE4; OE5

Eficácia

Indicador (O)

Valores
Tipo de
(3) Prévios
Indicador (O)
(QA)

Estreitar a articulação com
entidades/técnicos da comunidade, com
competência na área da infância.

Promover a participação ativa das famílias
no processo de avaliação e de intervenção.
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78%

Meta 2015
(O)

60%

Atividade
Contributos paras
Responsável Constante
as Orientações
Tolerância Valor crítico
No
Resultado
pela execução
Estratégicas do
(QA)
(O)
Orçamento
(O)
MS (O) (5)
(O) (4)

87%

5%

80%

Tecnicos
responsaveis
pela realização
dos acolhimentos
dos GASMI

Observações (QA)

AO

Apesar de mantermos a
1.2 / 1.3 / 2.2 /3.1 / mesma meta, em relação a
3.7
2014, diminuímos o tempo
de espera de 90 para 60 dias

19%

75%

92%

25%

100%

Elementos dos
GASMI

AO

Apesar de mantermos a
mesma meta, em relaçaõ a
2014, alargámos a
1.3 / 2.2 / 3.10 / 4.5 possibilidade das reuniões
de intervisão serem
realizadas com parceiros da
comunidade

Eficácia

(Número de crianças em que foi realizado
contato com outros programas de
saúde/Número de crianças em
acompanhamento) X 100

Realização

72%

80%

83%

10%

90%

Elementos dos
GASMI

AO

1.3 / 2.2

Mantivémosa mesma meta
que em 2014 por ainda não a
termos atingido na
plenitude

Eficácia

(Número de crianças em que foi efetuada
articulação com entidades e técnicos da
Realização
comunidade /Número total de crianças em
acompanhamento) X 100

78%

80%

75%

10%

90%

Elementos dos
GASMI

AO

1.7/2.2/ 3.1 / 4.4 /
4.8

Mantivémosa mesma meta
que em 2014 por ainda não a
termos atingido na
plenitude

Eficácia

(Número de casos cujas familias beneficiam
de qualquer modalidade de intervenção
Realização
familiar/Número total de crianças em
acompanhamento) x 100

AO

Em relação a 2014,
aumentámos a meta
1.3 / 1.6 /2.2 / 3.1 /
relativamente à
3.7 / 4.3 / 4.4 / 4.8 /
percentagem de casos que
5.8
beneficiam de intervenção
familiar

Página 130

81%

70%

78%

10%

85%

Elementos dos
GASMI

legenda:
(1)

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

e eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou serviços, que lhes conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre outros) Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das
ações) Resultado (exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4) Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP); Atividade Não Orçamentada (ANC)
(5) Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou terão que ser , identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os limites superior e inferior do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao melhor resultado em termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço, unidade responsável ou mesmo o profissional;

Atribuições dos GASMI

a)

Garantir a acessibilidade e a melhoria contínua da qualidade da prestação de cuidados na área da saúde mental infantil, contando com a devida assessoria e supervisão por parte de pedopsiquiatras experientes (ao abrigo do referido protocolo);

b)

Diagnosticar situações psicopatológicas e de risco e implementar atempadamente, estratégias preventivas e terapêuticas na área da Saúde Mental Infantil;

c)
Garantir um trabalho de equipa e em equipa ao longo de todo o processo de acompanhamento dos casos referenciados (desde a triagem, avaliação, reunião clínica, definição dos planos de intervenção, discussão de casos, encaminhamentos, atribuição de
altas), bem como, no planeamento e dinamização de atividades e projetos de âmbito interno e / ou externo;
d)

Assegurar a implementação dos planos de intervenção delineados (atendendo às modalidades de intervenção existentes na equipa) e/ ou efetuar os encaminhamentos necessários de acordo com as respostas disponíveis na comunidade;

e)

Assegurar a produção de indicadores estatísticos e de gestão, elaborando e apresentando relatórios e planos de atividades;

f)

Privilegiar a articulação com as equipas de saúde das unidades funcionais de prestação de cuidados, de forma a assegurar o acompanhamento à criança e família de forma integrada, bem como com os diversos Programas de Saúde;

g)
h)
i)

Privilegiar a formação, intervisão e supervisão da Equipa Técnica;
Contribuir ativamente para a promoção e divulgação de projetos e programas na área da Saúde Mental Infantil ao nível da prevenção e acompanhamento;
Assegurar a consultadoria e articulação com outros profissionais de saúde e da comunidade;

j) Proporcionar uma resposta de 1ª linha em cuidados de saúde mental infantil na região, evitando as deslocações e seus custos (económicos, pessoais e familiares) e garantindo uma articulação in loco com os demais intervenientes na vida das crianças (escola, médico de
família, IPSS e outras entidades).
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Equipa do Programa Janela Aberta à Família

O programa ―Uma Janela Aberta à Família‖ é um programa de apoio à parentalidade, executado em
parceira entre as várias estruturas públicas da saúde no Algarve (ARS e Hospitais) e que teve início em
Setembro de 2007.
A finalidade do programa é apoiar as famílias, no domicílio, de forma contínua e abrangente, ao longo de
todo o seu ciclo parental, desde o nascimento dos filhos até à maioridade (18 anos).
Para cumprir este objetivo o programa promove a inscrição da maioria das famílias, através de
procedimentos simples em momentos próprios, atendendo que a maioria das mães partilha momentos de
vigilância da sua gravidez ou do parto, sempre numa instituição pública.
Até 2012, a inscrição das famílias processava-se quase exclusivamente nos Serviços de Obstetrícia das duas
unidades hospitalares públicas: neste momento de contacto universal com os pais, era oferecido o manual
GUIA PARA PAIS com as orientações mais comuns para o cuidar do seu bebé e com a possibilidade de se
inscrever no programa.
Em finais de 2013, iniciámos a oferta do manual GUIA PARA GRÁVIDAS a todas as grávidas que fazem
consultas de vigilância ao nível dos centros de saúde do Algarve.
Todas as famílias inscritas recebem posteriormente BOLETINS periódicos com informação adequada à idade
da criança, completando assim a abrangência das nossas atividades a todo o período parental do ciclo de
vida humano, desde que as pessoas pensam ter filhos, passando pela gravidez e parto, e terminando no
cuidar dos filhos até que estes atingem a maioridade.
No entanto, desde 2009, também é possível fazer a inscrição pela internet, e por isso sempre tivemos um
impacto global que, de forma crescente, tem vindo a ultrapassar os limites territoriais da Região do Algarve
Aliás, na sequência de uma candidatura a fundos comunitários POCTEP, o programa iniciou a sua
implementação na Andaluzia após o dia 19 de julho de 2013.
Neste momento o programa oferece os seguintes serviços gratuitos:










Plataforma com website bilingue para inscrição automática e gestão do envio de informação.
 em português: www.janela-aberta-familia.org
 em castelhano: www.janela-aberta-familia.org/es
Centenas de artigos e vídeos na página web.
Resposta a perguntas por email.
Videochats peródicos para esclarecimento interativo das famílias com técnicos de saúde.
Canal de TV para os clientes MEO (894890).
Canal no Youtube em youtube.com/user/janelaabertafamilia.
Página no Facebook alimentada diariamente (www.facebook.com/janela.familia).
Entrega e envio de informação às famílias ao longo de todo o seu ciclo de vida parental:

1.
Guia para Grávidas, entregue em papel, nas consultas de vigilância de gravidez dos ACES no
Algarve.
2.

Guia para Pais, entregue em papel, durante o internamente hospitalar pós-parto no CHAlg.

3.
Boletins mensais e anuais (17) já construídos para crianças dos 3 meses aos 15 anos, enviados em
papel ou por email para o domicílio dos pais inscritos.
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4.
SMS (11) enviados por telemóvel aos pais inscritos desde a 8ª semana da gravidez até ao 12º mês
de vida da criança.
O programa tem tido reconhecimento em vários momentos, sendo de realçar o facto de ter sido considerado
no Relatório da Primavera do OPSS (Observatório Português dos Sistemas de Saúde), em Junho de 2008 o
projeto de promoção da saúde mais inovador do ano, o recebimento em 2011 do 2º lugar na categoria
«Educação» dos Prémios Hospital do Futuro (14 de Novembro) e o Prémio de Mérito e Excelência do
Seminário Técnico da 6ª Semana do Bebé de Olhão, no dia 31 de maio de 2014.
Tem sido fundamental o trabalho dos enfermeiros dos serviços de obstetrícia do Centro Hospitalar do Algarve
(Faro e Portimão), nomeadamente das suas atuais responsáveis: enf. Alda Santos e enf. Maria José Fonseca e
de muitos outros profissionais de diversas instituições, que colaboraram este ano na elaboração de respostas
por correio eletrónico:
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Em 2015 houve 936 inscrições novas, o que corresponde a um acréscimo relativo de 18% sobre os anteriores
5302 inscritos no final de 2014. A meta (1500 com tolerância de 300) não foi cumprida por menor atividade
de inscrição sobretudo da responsabilidade do ACES Barlavento e Hospital no Barlavento. Pensamos que a
meta terá também sido demasiado otimista, pois o número alcançado é razoável.
A unidade de Faro do Centro Hospitalar do Algarve (CHAlg), o ACES do Sotavento e sobretudo a internet
foram as maiores fontes de inscrição no programa. A inscrição pela internet (através da nossa página web)
ultrapassou as outras fontes depois de 2014, sendo atualmente cerca de 34% do total.
O ACES do Barlavento, embora tenha melhorado a sua contribuição após reunião de sensibilização efetuada
no início do ano, tal deveu-se exclusivamente ao esforço do centro de saúde de Silves.
O número de visualizações / participações nos diversos serviços na internet continua a crescer fortemente, em
particular na nossa página web com 333.552 visualizações (+27%) no ano (914/dia), na nossa página
Facebook com mais 3.805 novos fãs (total de 8898), e o nosso canal Youtube que duplicou as visualizações
para os atuais 216.408 (cerca de 600/dia). As metas foram cumpridas dentro dos limites toleráveis ou
ultrapassaram largamente o valor crítico.
A inauguração no final de 2015 de um canal de televisão interna da ARS Algarve, IP, que permite a emissão
dos conteúdos audiovisuais do nosso programa nas salas de espera dos centros de saúde do Algarve, poderá
ser uma mais valia importante.
Foi feito um esforço para expandir o programa a nível nacional e internacional através da elaboração de
uma candidatura a fundos comunitários INTERREG onde estão incluídos a Direção Geral da Saúde, os Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde em Portugal e as Juntas Autónomas da Galiza, Leão e Castela,
Extremadura e Andaluzia. Esta candidatura poderá ser aprovada no final de 2016.
No entanto, embora só em 2016 o nosso programa possa tornar-se definitivamente de âmbito nacional, ele é
já uma presença cada vez mais forte a nível internacional, não só na Andaluzia como no mundo lusófono,
onde o Brasil é o que fornece mais visualizações na nossa página web e sobretudo no canal youtube (aqui
superando Portugal).
Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
No ano de 2015, o coordenador fez a divulgação do programa na forma de apresentações orais, nos
seguintes encontros:
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Divulgação do projeto no Encontro Regional de Internos e Orientadores de Medicina Geral e Familiar
do Algarve, em Loulé, dia 28 de maio de 2015.
Participação nas 2ªs Jornadas Luso-Brasileiras de Telemedicina e Telessaúde decorridos entre dia 19
e 20 de junho de 2015, em Manaus - Brasil.
Divulgação do projeto numa sessão da unidade curricular "Poder Local e Promoção da Saúde"
dirigida a mestrandos e doutorandos da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) no dia 1 de julho.
Divulgação do projeto no Congresso Nacional de Pediatria dia 23 de Outubro de 2015 no 30º
Videochat - Asma Infantil (tal como se pode comprovar em https://youtu.be/aGOrzPvp1mc ).

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
De todos as metas consideradas apenas a respeitante ao número de inscrições (936) não foi cumprida dentro
dos limites toleráveis (de 1200 a 1800).
Esta situação deveu-se a um menor número de inscrições no ACES do Barlavento e particularmente na
Unidade Hospitalar de Portimão, entre outros locais.
Efetivamente estas inscrições são feitas conquistando as boas vontades dos profissionais, sobretudo de
enfermagem, tanto nos centros de saúde como nos hospitais.
Uma causa do menor número de inscrições é a ausência de promoção vertical, tanto nacional como regional,
do programa, e concretamente a ausência de incentivos.
A equipa do programa pode periodicamente deslocar-se às unidades hospitalares e ACES para motivação
dos profissionais mas esta metodologia, que tem sido utilizada e foi-o este ano no Barlavento, tem limitações.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
O apoio dos dirigentes regionais e nacionais na promoção deste programa seria uma mais-valia para a
melhoria do desempenho de muitos profissionais de enfermagem tanto nos ACES como no CHAlg.
A obrigatoriedade de inscrever o utente no programa, caso este não se oponha, seria uma medida política
vertical que iria resolver este problema e é previsível que futuramente isto suceda com a integração nos
programas de saúde nacionais, em 2016 ou 2017.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Programa Janela Aberta à Família

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às
necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO
DA ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

(1)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop

(2)

(O)

Indicador (O)

Nº de pais inscritos

Tipo de
Indicador (O) (3)

Resultado

N.º de videochats efetuadas Realização

Art. 3º e)
Monitorizar a
execução de
programas e
projetos
específicos de
vigilância de
saúde,
designadamente
os constantes no
Plano Nacional de
Saúde.

OE1

Apoio por via eletrónica às famílias na área
da parentalidade e da saude materna e
infantil, com base no programa “Janela
Eficácia
aberta à família”, em articulação com o
DICAD, o DPSS, ACES e Centro Hospitalar
do Algarve.
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Valores
Prévios
(QA)

1317

5

Meta 2015
(O)

1500

5

Resultado

936

4

Tolerância
(QA)

300

3

Valor crítico
(O)

1800

8

N.º de visitas ao website

Resultado

262 160

350 000

333 552

50 000

400 000

Nº fãs no site Facebook

Resultado

3898

8000

8 898

1000

9000

Nº de visualizações no
Youtube

Resultado

Nº de perguntas respondidas
Resultado
por email
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99 439

76

120 000

80

216 408

66

30 000

50

150 000

130

Responsável
pela execução
(O)

Patrícia Guerreiro
- Assistente
Operacional;
Helena Coelho Psicóloga

António Pina Médico

Atividade
Constante No
Orçamento
(O) (4)

Observações (QA)

(5)

ANC

A meta não foi cumprida
por menor atividade de
inscrição sobretudo da
responsabilidade do ACES
Barlavento e Hospital no
Barlavento. Pensamos que
a meta terá também sido
demasiado otimista, pois o
número alcançado é
razoável.

ANC

Os videochats ou webinares são
uma forma de comunicação
inteativa entre os serviços da ARS
e os utentes, melhorando a
acessibilidade, de acordo com o
OE1

A meta não foi cumprida
por ter havido menos uma
unidade (menos 20%) mas
está dentro dos limites
toleráveis.

ANC

Helena Coelho;
António Pina

ANC

António Pina;
Helena Coelho

MS (O)

A inscrição de pais permite
aumentar a comunicação entre os
serviços da ARS e os utentes,
sendo por isso uma fator
facilitador do acesso aos serviços,
dentro do OE1

António Pina;
Helena Coelho;
Pedro Miquelina;
Susana Nunes

António Pina

Contributos paras as
Orientações Estratégicas do

As visitas ao website são um
indicador do interesse dos utentes
nos serviços que o programa
providencia e um indicador do
sucesso da comunicação entre a
ARS e os utentes que está
O número de fãs no rede social
facebook é um indicador do
sucesso de comunicação interativa
entre a ARS e os utentes e uma
forma de melhorar a

A meta não foi cumprida
mas está dentro dos
limites toleráveis.

A meta foi ultrapassada
estando perto do Valor
Crítico

ANC

O número de visualizações no
youtube é um indicador do
sucesso de comunicação entre a
ARS e os utentes, também
interativa, o que melhorara a
acessibilidade, de acordo com o
OE1

ANC

O número de perguntas por email,
e respetivas respostas da parte da
equipa do programa, é um
indicador do sucesso de
A meta não foi cumprida
comunicação entre a ARS e os
mas está dentro dos
utentes, e em si mesmo um
limites toleráveis.
serviço de saúde que é
providenciado para melhorar o
acesso à informação dos utentes,
de acordo com o OE1

A meta foi ultrapassada e
inclusive foi ultrapassado o
Valor Crítico



Coordenação do Serviço de Radiologia

O serviço de Radiologia atende todos os utentes referenciados pelas várias unidades funcionais de cada
ACeS e proveniente de outras instituições, tais como RNCCI, Serviços Prisionais e Clínicas/hospitais privados
É constituído por oito salas de radiologia convencional (Silves, Albufeira, Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila
Real de Sto. António e a sala de radiologia do CRMSUL), uma sala de mamografia em Olhão (inactiva), sala
de Portimão sem equipamento e uma unidade móvel para rastreio do tórax. As salas de radiologia de
Albufeira, Loulé e Vila Real de Stº António funcionam 24 horas de segunda a domingo; as salas de Tavira,
Olhão e Faro de segunda a sexta funcionam 10h diárias e sábados domingos e feriados 8h diárias; a sala
de Silves funciona de segunda a sexta 8h diárias, sábados domingos e feriados 7h diárias e o CMRSUL ½
dia por semana. No normal funcionamento das diferentes salas do serviço de Radiologia, são executadas
uma série de funções, cujas principais se elencam de seguida:





Execução e avaliação de exames prescritos pelos médicos;
Recolha de Níveis de Referência Diagnóstica (NRD), cujo objetivo é a otimização das doses,
informação aos utentes e responsabilizar os profissionais;
Entrega de Boletins de Dose (BID) aos utentes que recorrem aos serviços de Faro, Tavira, Silves e
Olhão;
Protocolo com os estabelecimentos prisionais

Atribuições : Dec. Lei 564 -99 (Artigo 11)
Coordenação Radiologia
1 — A coordenação visa proporcionar a eficiência e a rentabilização da actividade profissional dos técnicos
de diagnóstico e terapêutica na prestação dos cuidados de saúde, em interligação com os restantes
profissionais que compõem as equipas de saúde, e não prejudica as competências próprias da estrutura
hierárquica da instituição.
2 — Para o exercício das funções de coordenador é designado por despacho do órgão dirigente máximo do
serviço ou estabelecimento, e por profissão, o técnico de categoria mais elevada, não inferior a técnico
principal, habilitado com o curso de estudos superiores especializados em Ensino e Administração, o curso
complementar de Ensino e Administração ou diploma de estudos pós-graduados em áreas de Gestão ou de
Administração Pública, conferentes do grau de licenciado ou seu equivalente legal.
3 — As funções de coordenador são exercidas pelo período de quatro anos, prorrogável, mediante
confirmação do órgão dirigente máximo do serviço ou estabelecimento, salvo o disposto no nº 4 do artigo
29.o, desde que não exista outro técnico que nos termos previstos neste artigo deva exercê-las.
4 — Compete ao coordenador na área de recursos humanos:
a) Contribuir para a definição dos objectivos da sua profissão, em conjunto com a equipa que coordena,
em conformidade com os objectivos gerais da instituição;
b) Coordenar as actividades da equipa, de acordo com os objectivos do respectivo serviço;
c) Proceder à distribuição do trabalho;
d) Apoiar tecnicamente as actividades dos profissionais do seu sector, designadamente acolhendo e
integrando os técnicos recém-admitidos;
e) Proceder ao planeamento, controlo e avaliação periódica do exercício e actividades dos técnicos e
de outro pessoal afecto ao respectivo sector, sem prejuízo, neste último caso, das competências das
respectivas chefias;
f) Promover reuniões periódicas com os elementos da sua profissão, de modo a identificar problemas,
detectar carências e propor soluções adequadas;
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g) Elaborar pareceres relacionados com a área de actividade que coordena, quer por iniciativa
própria, quer por solicitação do director do serviço ou outro órgão da respectiva estrutura
hierárquica;
h) Prestar informações e esclarecimentos aos órgãos da estrutura hierárquica da instituição;
i) Participar nos processos de concursos, integrando os júris ou indigitando profissionais para o efeito,
bem como na avaliação do desempenho; j) Propor o plano de férias do pessoal do respectivo sector;
j) Propor os horários de trabalho dos técnicos que coordena, bem como elaborar a escala de serviço e
verificar o respectivo cumprimento;
k) Autorizar a troca de turnos;
l) Participar na elaboração do plano de acção do serviço, na previsão de orçamentos e no relatório de
exercício;
m) Informar sobre matérias relacionadas com a mobilidade do pessoal técnico, licenças e demais
matérias de gestão de idêntica natureza;
n) Proceder ao levantamento e organização estatística do movimento assistencial do sector e orientar a
organização de ficheiros, se necessário;
o) Zelar pela correcção técnica, rentabilidade e humanização dos cuidados de saúde no respectivo
sector;
p) Participar na acreditação e controlo de qualidade;
q) Identificar necessidades de formação em geral e promover a formação contínua dos profissionais,
participar em acções de formação e analisar os resultados da formação, utilizando os adequados
indicadores;
r) Colaborar na organização de acções de formação de outro pessoal, se necessário, e incentivar
acções de investigação e pesquisa no domínio da respectiva profissão.
5 — Compete ao coordenador na área de recursos materiais:
a) Detectar carências e avaliar os meios materiais já existentes, propondo medidas para a sua melhor
rentabilização e eficiência;
b) Integrar comissões de escolha e recepção de materiais de uso corrente e equipamentos;
c) Requisitar materiais e equipamentos e assegurar a sua correcta utilização;
d) Colaborar na organização e planeamento de espaços de trabalho e participar no controlo e
segurança nos locais de trabalho e zelar pela manutenção e funcionamento do material e
equipamento do serviço.
Técnico de radiologia — realização de todos os exames da área da radiologia de diagnóstico médico,
programação, execução e avaliação de todas as técnicas radiológicas que intervêm na prevenção e
promoção da saúde; utilização de técnicas e normas de protecção e segurança radiológica no manuseamento
com radiações ionizantes;
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Durante o ano de 2015 foram executados, nos vários serviços de radiologia que estão integrados em
Unidades funcionais dos três ACeS que compõem a ARS Algarve, a totalidade (ou seja 100%) dos exames
requisitados pelos clínicos (pertencentes às diferentes unidades dos ACeS) para serem realizados nestes
serviços. Foram também executados 100% dos exames requisitados por entidades com as quais existe
protocolo.
Na tabela apresentada de seguida pode-se ver a distribuição do número de exames executados
mensalmente, assim como durante todo o ano de 2015, nos serviços de radiologia situados nas unidades
funcionais de cada um dos ACeS.
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Tabela 34: Número

de exames executados mensalmente e anualmente por ACeS

Nesta tabela verifica-se que durante o ano de 2015 foram executados 28774 nos quatros serviços de
radiologia que se situam em unidade funcionais que englobam o ACeS Central (deste quatro serviços dois
dão apoio a SUB’s, nomeadamente Albufeira e Loulé), 12234 nos dois serviços de radiologia que se situam
em unidades funcionais que englobam o ACeS Sotavento (Um dos serviços dá apoio a Uma SUB,
nomeadamente o de Vila Real de Sto. António), e 2050 no único serviço de radiologia que se situa numa
unidade funcional do ACeS Barlavento.
Em relação aos exames da unidade móvel, foram efectuados os rastreios em escolas e lares, assim como aos
serviços prisionais com quem temos protocolado. A unidade móvel em abril o ano de 2015 descolou-se ao
estabelecimento prisional de Beja para rastrear os reclusos desse estabelecimento devido à ocorrência de
casos de TP. Ainda durante o ano de 2015 a ARS Alentejo solicitou colaboração da parte da ARS Algarve
para rastrear os reclusos dos restantes estabelecimentos prisionais do Alentejo, contudo até à data estamos a
aguardar que o processo do protocolo se conclua.
Gráfico 21: Número

de exames realizados por serviço

Neste gráfico é possível verificar que três serviços (nomeadamente os serviços das unidades funcionais de
Albufeira, Loulé e Vila Real de Sto. António) apresentam substancialmente mais exames efectuados durante o
ano de 2015, que os outros quatro serviços. Este facto deve-se, a que estes três serviços funcionam 24 horas
por dia, todos os dias do ano para darem apoio a serviços de urgência básica.
Níveis de Referência Diagnóstica (NRDs)
Gráfico 22: Percentagem
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Pode-se verificar que houve uma grande discrepância entre alguns serviços no registo dos NRD’s, pois
enquanto por exemplo o serviço de radiologia da Unidade funcional de Tavira tem uma percentagem de
91.3% de exames em que são registados os NRD’s, o serviço de Radiologia da unidade funcional de Silves
apresenta uma percentagem de registo de NRD’s de apenas 3.3%.
Em relação ao registo de NRD’s, que era um dos objectivos contemplado no plano de actividades de 2015
dos serviços de radiologia da ARS Algarve (e que também já tinha sido em no PA de 2014), é ainda de
salientar, que houve um decréscimo na percentagem de registo em termos homólogos, no entanto o objectivo
de uma taxa global de registo de NRD’s em todos os serviços superior a 50% foi conseguida, uma vez que a
taxa de registo global foi de 51.5%.
Boletins individuais de dose (BID’s)
Foram entregues pela primeira vez 2531 BID aos utentes do serviço de radiologia de Silves, Faro, Olhão e
Tavira e foram efectuados 4061 registos na base de dados, o que significa uma diferença de 2531 registos
a mais. Esta diferença deve-se ao facto de quando os utentes recorrem novamente a um serviço de radiologia
seja ele, público ou privado entregam o BID para registo de novos exames, sendo que depois quando fazem
outro exame num dos serviços anteriormente mencionados o registo deste utente é actualizado na base de
dados, com todos os novos exames a que o paciente foi submetido.
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
Os NRDs
Embora o objectivo global proposto no plano de actividades de 2015 tenha sido cumprido (que era o registo
de pelo menos 50% dos NRD’s dos exames efectuados nos serviços de radiologia da ARS Algarve), verificouse que alguns técnicos não registaram os NRD’s de qualquer exame por eles efectuados e outros apresentam
taxas de registo dos NRD’s muito abaixo do objectivo proposto (embora o objectivo seja global).
A falta de adesão de alguns técnicos de radiologia e a baixa adesão de outros, foi justificada por alguns
destes profissionais durante a entrevista para avaliação de desempenho de 2015, e os principais motivos
apontados foram: a falta de motivação para registarem os NRD’s; excesso de afazeres meramente
administrativos aquando da realização dos exames; falta de tempo em alguns períodos do turno;
BID
Durante o ano de 2015 foram entregues, com uma taxa de incerteza de 10%, cerca de 52% dos BID’s que
teoricamente deveriam ser entregues. Sendo o objectivo considerado no plano de actividades de 2015 para
os serviços de radiologia da ARS Algarve a entrega de 70% dos BID’s teoricamente possíveis de entregar,
considera-se que a meta não foi alcançada.
Consideram-se como principais motivos a falta de sucesso na execução deste objectivo, os seguintes factores:




Desmotivação profissional;
Desleixo dos profissionais com tarefas que consideram secundárias;
Saída de 2 profissionais por motivos de aposentação e mobilidade, de dois dos serviços que fazem a
entrega dos BID’s, pelo que tiveram de ser substituídos de forma rotativa por técnicos de radiologia
que pertencem a outro serviço e que não estão tão familiarizados com a entrega os BID’s

Estatísticas
As estatísticas propostas foram concluídas com êxito, apesar do tempo limite para a sua elaboração ser
ultrapassado. Os factores que interferiram na dificuldade foi a adaptação ao novo sistema RIS e a resposta
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da empresa à disponibilidade dos dados e falta de recursos humanos que faz com que o elemento da
coordenação fique com menos tempo disponível para o tratamento dos dados.
Formações
No ano 2015 da parte do gabinete de formação da ARS Algarve, não existiram formações direccionadas
aos Técnicos de Radiologia.
Os profissionais poderiam deslocar-se a congressos ou jornadas sendo os próprios a suportar o custo de
deslocação e inscrição, o que condicionou a ida de alguns profissionais a formações de alguma relevância
para o exercício das funções que desempenham.
Relatórios por telerradiologia
Não foi possível durante o ano de 2015 implementar o projecto de relatórios de exames efectuados nos
serviços de radiologia da ARS Algarve através de telerradiologia, pois este projecto não foi aprovado
atempadamente pelo conselho directivo da ARS Algarve.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
Requisição electrónica (ligação entre o sistema utilizado no CHA e o programa CWM) de exames de
radiologia prescritos pelos clínicos das SUB’s (serviços de Urgência básica) para serem executados nos
serviços de radiologia que dão apoio a essa SUB, evitando assim ter de se fazer uma dupla inscrição dos
utentes, com todo o potencial de erro e tempo gasto que é associado a este processo.
A introdução do sistema de relatórios por telerradiologia (que está em fase de aprovação no conselho
directivo) pode levar a um amento da afluência de exames aos serviços de radiologia internos presentes em
diferentes Unidades funcionais da ARS Algarve, e promover uma aproximação sustentada dos MCDT (meios
complementares de diagnóstico e terapêutica) aos utentes, permitindo-lhes realizar os mesmos numa maior
proximidade da sua área de residência, evitando assim grandes deslocações com o simples propósito de
realizar um MCDT.
Promover mais acções de formação que se enquadrem directamente no âmbito do trabalho dos técnicos de
radiologia, permitindo-lhes uma actualizar e apreender melhor alguns temas de crucial importância do
desenvolvimento da sua actividade (formações no âmbito da protecção radiológica, higienização e
desinfecção dos serviços de radiologia de forma a evitar infecções cruzadas, suporta básico de vida, entre
outros temas).
A introdução de um sistema RADS, nomeadamente o sistema ―RED DOT‖, vai promover uma maior motivação
por parte dos profissionais (técnicos de radiologia), podendo levar a que estes invistam na sua formação de
modo a que se capacitem para poderem fazer parte integrante deste projecto inovador. Assim como poderá
motivar a que os clínicos prescritores a enviarem mais exames para serem executados nos serviços de
radiologia internos (das diferentes unidades funcionais), pois podem ter uma segunda opinião (técnica) sobre
os exames.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Coordenação dos Serviços de Radiologia

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à
prestação de cuidados de saúde, adequando os
recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer
cumprir políticas e programas de saúde na sua área de
intervenção.

MISSÃO DA ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O) (1)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

artigo11, ponto 4
- alínea O)

Objetivos Operacionais (OOp)
da Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
(2)
Oop (O)

OE1; OE4

Elaboração de mapa estatistico
anual

Eficiência

competências

OE1; OE3;OE4

Execução de exames / recolha
de NRD

Eficácia

competências

OE1; OE3; OE5

Execução de Exames /entrega de BIDEficiência

artigo11, ponto 4
- alínea S)

OE1; OE5

Formações em serviço para os
profissionais

Indicador (O)

Valores
Tipo de
Prévios
Indicador (O) (3)
(QA)

Meta 2015
(O)

Resultado

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

Elaborar quadro com nº de exames
(em dias)

Realização

60

60

60

10

30

Percentagem de Exames
executados/recolha de NRD

Resultado

54,10%

50%

52%

10%

Impacto

72%

70%

52%

Estrutura

0%

50%

70%

Percentagem Exames /Entrega
BID/registo na Base de Dados

proporção de profissionais que
Qualidade frequentaram pelo menos 1 ação de
formação

Responsável pela
execução (O)

Paula Simãozinho

AO

70%

Técnicos Radiologia

AO

Todos os Técnicos
que registam os
dados no Excel

10%

80%

Técnicos Radiologia de 4
unidades funcionais

AO

Técnicos
Radiologia
executam 4
unidades
funcionais

5%

70%

Paula Simãozinho

legenda:
(1)

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto
relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou
serviços, que lhes conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre
outros) Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das
ações) Resultado (exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP);
Atividade Não Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou
terão que ser , identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os
limites superior e inferior do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao
melhor resultado em termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço,
unidade responsável ou mesmo o profissional;
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Atividade
Contributos paras
Constante No
as Orientações
Observações (QA)
Orçamento (O) Estratégicas do
(4)
(5)
MS (O)



Equipa Regional para a Vacinação

Assegurar o carácter universal e gratuito, a acessibilidade à vacinação, e a qualidade da sua prática é uma
preocupação sempre presente e que importa reforçar continuamente junto das diversas Unidades Funcionais
de Saúde dos ACeS da região.
É ainda primordial que se continue a garantir taxas de cobertura vacinal elevadas, de modo a se conseguir
manter a redução da morbilidade e mortalidade devidas às doenças alvo do Programa Nacional de
Vacinação (PNV), consolidar a eliminação da poliomielite, eliminar o sarampo e a rubéola do país e proteger
os adultos contra o tétano.
Objetivos Gerais:
1.
2.
3.
4.
5.

Manter a eliminação da poliomielite
Eliminar o sarampo e rubéola
Reduzir a morbilidade e mortalidade causadas pelas doenças abrangidas pelo PNV
Reduzir a morbilidade e mortalidade causadas pela gripe sazonal
Proteger os viajantes que se desloquem para áreas de doenças endémicas ou onde ocorram surtos

Objetivos Específicos:
1. Promover e acompanhar a operacionalização e implementação da vacinação (garantindo-se: a
acessibilidade à vacinação, as boas práticas de vacinação, a gestão regular dos ficheiros de
vacinação, o funcionamento adequado da cadeia do frio, que todos os profissionais de saúde
diretamente implicados na vacinação tenham formação específica nesta área);
2. Promover o fornecimento de vacinas em tempo útil e nas quantidades necessárias aos diversos locais
de vacinação, incluindo às duas Consultas do Viajante;
3. Promover as boas práticas de vacinação, a vigilância e atuação nas reações adversas decorrentes
da vacinação;
4. Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação, garantindo o controlo ou eliminação de
doenças alvo de vacinação;
5. Promover a vacinação contra a gripe sazonal;
6. Promover a formação dos profissionais de saúde diretamente implicados na vacinação;
7. Promover a formação de profissionais de saúde na área da vacinação;
8. Divulgar informação sobre vacinação aos profissionais de saúde e à população;
9. Promover e acompanhar a operacionalização e implementação do Programa Nacional de Eliminação
do Sarampo;
10. Promover e acompanhar a operacionalização e implementação do Programa Nacional de
Erradicação da Poliomielite.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
1.
Promover e acompanhar a operacionalização e implementação da vacinação, garantindo-se: a
acessibilidade à vacinação, as boas práticas de vacinação, a gestão regular dos ficheiros de vacinação, o
funcionamento adequado da cadeia do frio, que todos os profissionais de saúde diretamente implicados na
vacinação tenham formação específica nesta área




Foram realizadas 2 reuniões com as Unidades de Saúde Pública (coordenadores e enfermeiros
responsáveis pela vacinação) dos 3 Agrupamentos de Centros de Saúde e 1 reunião com a Unidade
de Saúde Pública do ACeS do Barlavento.
Foi efetuada a divulgação de 100% das normas e orientações emitidas pela Direção-Geral de
Saúde, aos Conselhos Clínicos (Presidente e Vogal de Enfermagem) e Unidades de Saúde Pública
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(Coordenadores e Enfermeiros responsáveis pela vacinação) dos 3 Agrupamentos de Centros de
Saúde, e promovida a respetiva implementação.
Ao longo do ano, participou-se em reuniões realizadas pela Direção-Geral de Saúde,
nomeadamente: reunião de trabalho sobre as novas Normas referentes às vacinas contra infeções por
Streptococcus pneumoniae Pn13 e Pn23, reunião do Grupo de Acompanhamento da Gripe, reunião
de Vigilância Epidemiológica da Gripe em Portugal.

2.
Promover o fornecimento de vacinas em tempo útil e nas quantidades necessárias aos diversos locais
de vacinação, incluindo às duas Consultas do Viajante




Em articulação com os Serviços Farmacêuticos, foi efetuada a previsão de vacinas para 2015
(introdução no PNV de vacinas contra infeções por Streptococcus pneumoniae Pn13 e Pn23) e
elaborado o mapa de previsão de vacinas para 2016, tendo ainda sido realizados acertos ao longo
do ano. Foram realizadas 6 reuniões com a Responsável pelos Serviços Farmacêuticos para
elaboração de previsões de vacinas, realização de acertos, bem como para acompanhamento e
monitorização dos stocks de vacinas.
Em 2015, verificaram-se falhas por parte das empresas farmacêuticas no fornecimento das seguintes
vacinas: BCG, Tuberculina, vacina pentavalente (DTPaHibVIP), vacina tetravalente (DTPaVIP), o que
teve reflexos na cobertura vacinal.

3.
Promover as boas práticas de vacinação, a vigilância e atuação nas reações adversas decorrentes da
vacinação









Foi efetuada a monitorização do registo de inoculações de vacinas administradas em 2015 nas
Unidades Funcionais de Saúde, através do programa informático SINUS-Vacinação.
Em articulação com a responsável dos Serviços Farmacêuticos procedeu-se à divulgação da
Orientação Técnica nº 2 sobre ― Notificação de Reações Adversas em Vacinação‖, aos profissionais
de saúde da região, através das direções dos ACeS e na página da ARS Algarve, IP.
Foi realizado o levantamento dos sistemas de monitorização da temperatura dos frigoríficos
utilizados para armazenamento e conservação de vacinas, existentes nas Unidades Funcionais de
Saúde dos 3 ACeS, para através dos Serviços Farmacêuticos ser enviado para o Serviço de
Instalações e Equipamentos, para se proceder à aquisição do equipamento necessário.
A 21 de julho foi realizada uma visita às Unidades Funcionais de Saúde do Centro de Saúde de Faro,
pela enfermeira da Equipa Regional de Vacinação para informação e esclarecimento de dúvidas aos
enfermeiros implicados na vacinação, sobre a administração da nova vacina pentavalente
―Pentaxim‖.
Ao longo do ano, através de contactos telefónicos e via email, foi prestado apoio contínuo a
profissionais implicados na vacinação, nomeadamente dos ACeS, hospitais públicos e privados e
outras instituições ou Organizações Não Governamentais (exemplo: o Movimento de Apoio à
Problemática da SIDA – MAPS, de Quarteira), esclarecendo-se dúvidas e divulgando informações.

4.
Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação, garantindo o controlo ou eliminação de
doenças alvo de vacinação


A nível da região, foram realizadas as avaliações, semestral e anual, da cobertura vacinal referentes
às vacinas do PNV, incluindo a avaliação da vacina DTPa (PNV cumprido) aos 2 anos e da vacina
VASPR II aos 7 anos, com base nos dados enviados pelos ACeS, os quais foram colhidos através do
programa informático SINUS-Vacinação.

Os dados de avaliação da cobertura vacinal de cada ACeS, foram analisados e trabalhados por Unidade
Funcional de Saúde, de modo a permitir a identificação das Unidades onde haja necessidade de intervenção.
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5.

Os dados da avaliação da cobertura vacinal do PNV 2014 e da avaliação do 1º semestre do PNV
2015, foram enviados para os Conselhos Clínicos (Presidente e Vogal de Enfermagem) e Unidades de
Saúde Pública (Coordenadores e Enfermeiros Responsáveis pela Vacinação) dos 3 ACeS. Procedeu-se
igualmente ao seu envio para a Direção-Geral da Saúde.
Nas reuniões realizadas com os ACeS, entre outros assuntos, foram discutidos os resultados da
avaliação da cobertura vacinal, assim como estratégias de intervenção para a sua melhoria.
Foi efetuada a colheita através do programa informático SINUS-Vacinação dos dados de vacinação
contra o tétano a utentes com 25 ou mais anos/PNV Cumprido, bem como o seu tratamento e análise
para envio ao Departamento de Contratualização da ARS.
Promover a vacinação contra a gripe sazonal



Divulgou-se e promoveu-se a implementação das Orientações da DGS sobre a vacinação contra a
gripe sazonal para as épocas 2014/2015 e 2015/2016, junto dos ACeS, Equipa Regional de
Cuidados Continuados Integrados, Serviços de Saúde Ocupacional da ARS Algarve, IP e do Centro
Hospitalar do Algarve.

Foram realizadas duas reuniões com as Unidades de Saúde Pública e/ou os Conselhos Clínicos dos 3
Agrupamentos de Centros de Saúde, para implementação e acompanhamento da vacinação contra a gripe.
De acordo com orientações emitidas pela Direção-Geral de Saúde, foi implementada junto dos ACeS,
Hospitais do Sistema Nacional de Saúde, Unidades de Cuidados Continuados e Serviços de Saúde
Ocupacional da ARS Algarve, IP a vacinação gratuita: das pessoas com 65 ou mais anos; de pessoas
consideradas de maior risco, entre as quais residentes em Lares de idosos, crianças e jovens
institucionalizados, pessoas acolhidas em Lares e Centros de Acolhimento Temporário, dos doentes apoiados
pela RNCCI, dos doentes apoiados no domicílio pelos Serviços de Apoio Domiciliário com acordo com a
Segurança Social ou Misericórdias Portuguesas, doentes apoiados no domicílio pelas UFS dos ACeS, doentes
internados em hospitais do SNS, doentes em diálise crónica, receptores de transplantes, dos reclusos,
profissionais de saúde do Sistema Nacional de Saúde.











A taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal de residentes em Lares/Estruturas Residenciais
para Pessoas Idosas (ERPI), calculada com base nos dados enviados pelos ACeS, foi de 87,2%,
ultrapassando-se a meta estabelecida para 2015 (85%).
Ao longo das duas épocas gripais, foi divulgada informação sobre a vacinação contra a gripe
sazonal aos ACeS e através da página da ARS Algarve, IP.
Foi efetuada a avaliação semanal da cobertura vacinal, respeitante à 2ª parte da época
2014/2015 e à 1ª parte da época 2015/2016, com base na pesquisa e análise semanal de dados
obtidos através do programa SINUS-Vacinação e sua organização em quadros por Centros de
Saúde e por ACeS.
No final da época 2014/2015, com base nos dados enviados pelos ACeS (os quais foram colhidos
através do programa informático SINUS-Vacinação), foi realizada a nível da região a avaliação da
vacinação contra a gripe sazonal e enviada para os ACeS e DGS.
No âmbito das actividades do DSPP, a responsável do Programa Regional da Vacinação, participou
na reunião de trabalho realizada a 27 de Outubro, sobre ―Planos para Temperaturas Extremas
adversas – módulo Inverno‖, onde entre outros assuntos foi discutida a vacinação contra a gripe.
Em representação da ARS Algarve, IP, a responsável do Programa Regional da Vacinação participou
na reunião do ―Grupo de Acompanhamento/Época gripal 2015/2016‖, realizada na Direção-Geral
da Saúde a 21 de julho, para preparação da Vacinação nesta Época gripal.
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6.

Promover a formação dos profissionais de saúde directamente implicados na vacinação




7.

Foi realizado o curso de formação ―Programa Nacional de Vacinação – como optimizar a sua
aplicação‖, com a duração de 32 horas, nos dias 3, 4, 10 e 11 de Dezembro, tendo sido dada
prioridade aos enfermeiros que iniciavam a prática de vacinação e aos que não tinham formação
recente nesta área.
Foi efetuada formação e integração de 2 enfermeiras, que iniciaram funções no âmbito do projecto
―Madalenas‖ do Movimento de Apoio à Problemática da SIDA (MAPS), na Consulta de Planeamento
Familiar/Infeções Sexualmente Transmissíveis para trabalhadoras sexuais em Quarteira, onde
procedem à vacinação destas utentes.
Promover a formação de profissionais de saúde na área da vacinação



Foram organizadas e realizadas 3 reuniões científicas formativas sobre ―Vacinação do Adulto‖,
destinadas aos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, farmacêuticos), uma por ACeS, com um
total de 111 participantes.

No ACeS do Sotavento, a reunião foi realizada a 20/02/2015 (período da manhã), com a presença de 20
profissionais de saúde.
No ACeS Central, a reunião foi realizada a 20/02/2015 (período da tarde), com 61 participantes.
No ACeS do Barlavento, a reunião foi realizada a 11/03/2015 (período da manhã), com 30 participantes.
Foram debatidos os seguintes temas:
 A vacinação do Adulto
 Benefícios da vacinação contra a gripe
 A Vacinação antipneumocócica
 Vacina do Tétano
 Herpes Zoster: inovação em vacinação
 Discussão.


8.

No âmbito das actividades do DSPP, promoveu-se a realização de 2 sessões de formação a 6 de
novembro sobre a Rede de Médicos Sentinela, em Faro e Portimão, onde participou a responsável
regional pela vacinação.
Divulgar informação sobre vacinação aos profissionais de saúde e à população



No âmbito das comemorações da Semana Europeia da Vacinação (20 a 25 Abril), desenvolveram-se
as seguintes atividades:

- foi divulgada na página web da ARS Algarve, IP, uma mensagem sobre o significado destas comemorações;
- foi produzido um calendário de secretária alusivo à Semana Europeia de Vacinação, com o Esquema
Recomendado de Vacinação/PNV e o calendário do ano 2015.




Para comemoração dos 50 anos do Programa Nacional de Vacinação, foi produzido um novo
calendário de secretária para o ano 2016, alusivo a esta data festiva, com o Esquema Recomendado
de Vacinação/PNV atualizado de acordo com a Norma nº 008/2015, atualizada a 05/06/2015,
sobre ―Introdução da vacina conjugada de 13 valências contra infeções por Streptococcus
pneumoniae (Pn13)‖.
Ao longo do ano, foi publicada informação sobre Vacinação no site da ARS Algarve, IP,
nomeadamente no microsite da vacinação.
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9.
Promover e acompanhar a operacionalização e implementação do Programa Nacional de Eliminação
do Sarampo




Mensalmente foram solicitados à responsável regional pelas Doenças de Declaração Obrigatória, os
dados necessários ao preenchimento dos mapas ―Resumo mensal de casos de sarampo‖, os quais
foram atempadamente enviados para a Direção-Geral da Saúde.
No âmbito do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo, e com o objectivo de se identificarem
bolsas susceptíveis para o sarampo, foram colhidos, analisados e enviados para a Direção-Geral da
Saúde, os dados sobre vacinação com VASPR, referentes a 31/12/2014, das coortes de 2012,
2002 e 1999, por Unidade Funcional de Saúde.

10.
Promover e acompanhar a operacionalização e implementação do Programa Nacional de
Erradicação da Poliomielite – Plano de Ação Pós-Eliminação



Foram enviados para a Direção-Geral da Saúde os mapas estatísticos ―Resumo mensal de todos os
casos de paralisia flácida aguda (PFA) ou suspeita de poliomielite por hospital‖.
No âmbito da vigilância dos casos de paralisia flácida aguda, articulou-se com a Unidade de Saúde
Pública do ACeS Central e o Centro Hospitalar do Algarve (coordenador do Programa), para
realização dos inquéritos epidemiológicos de 2 casos de paralisia flácida aguda que foram
notificados pelo Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Algarve.

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos




No âmbito da Semana Europeia da Vacinação e da Comemoração dos 50 anos do Programa
Nacional de Vacinação, foram produzidos pela Equipa Regional de Vacinação e pela designer da
Assessoria de Imprensa e Comunicação, dois calendários de secretária, que foram divulgados no site
da ARS Algarve, IP e enviados para os ACeS.
Foi efetuada a divulgação da Orientação Técnica nº 2 sobre ― Notificação de Reações Adversas em
Vacinação‖ aos ACeS e na página da ARS Algarve, IP.

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes


Funcionamento da Equipa Regional de Vacinação

Durante o ano de 2015, foi com grande esforço que a enfermeira que integra a equipa participou e
desenvolveu as actividades de vacinação, pelo facto de por um lado ter participado no Inquérito Nacional de
Saúde Com Exame Físico (INSEF) durante o 1º semestre do ano e, por outro lado, ter tido de substituir a
enfermeira que presta funções no CAD durante todo o 2º semestre, pois esta enfermeira está de atestado
médico desde essa ocasião. Ao longo do 1º semestre também substituiu esta enfermeira em várias ocasiões.


Cobertura vacinal

As metas de cobertura vacinal a atingir para todas as vacinas do PNV, de modo a controlar/eliminar a
propagação das doenças evitáveis pela vacinação e evitar o risco de aparecimento de surtos é de 95%,
exceto em relação à vacina contra infeções por Vírus do Papiloma Humano que é de 85%.
A nível da região, conseguiram-se atingir taxas de cobertura vacinal acima de 95%, em relação à maioria
das vacinas nas coortes em análise, no entanto, atingiram-se percentagens inferiores aos 95%, nas seguintes
situações:



A taxa de cobertura vacinal da vacina DTPa (PNV Cumprido) aos 2 anos foi de 94%, pelo que não
se atingiu a meta dos 95%, apesar de estar muito próxima;
A taxa de cobertura vacinal da VASPR II aos 7 anos foi de 90%;
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Na coorte dos 7 anos, as taxas de DTPa e VIP, respectivamente 89,9% e 90,5%, também foram
inferiores a 95%;
Na coorte dos 14 anos, a taxa de Td foi de 92%.

A meta atingida de 90% com a VASPR II, deve-se possivelmente ao facto desta 2ª dose de VASPR ser
administrada aos 5/6 anos simultaneamente com a vacina DTPaVIP. Como houve falta desta vacina, as
crianças não fizeram as duas. Há ainda a referir que as crianças estão a ser vacinadas com atraso e vão
fazendo as vacinas durante a idade dos 7 anos (idade de referência para a avaliação no PNV).
Por outro lado, através da análise dos resultados da avaliação da cobertura vacinal, continua-se a verificar
um atraso na vacinação de crianças e jovens, conforme o esquema cronológico recomendado no PNV.
Salienta-se que existe uma assimetria, a nível da região, podendo coberturas vacinais na região/ACeS
superiores a 95%, corresponderem a coberturas vacinais inferiores a este valor nas Unidades Funcionais de
Saúde.
Dum modo geral, nos ACeS com UCSP e USF, as UCSP atingem coberturas vacinais mais baixas que as USF,
para o que contribui o rácio enfermeiro/utente e o nº de utentes sem médico/equipa de saúde.
Tem sido uma preocupação da Equipa Regional de Vacinação articular com os ACeS, no sentido de se
garantirem as metas estabelecidas em termos da cobertura vacinal.
No entanto, para se conseguir a melhoria da cobertura vacinal, é necessário a realização dum esforço
adicional nesse sentido, da parte dos ACeS, nomeadamente dos Conselhos Clínicos, Unidades de Saúde
Pública e da Coordenação das várias Unidades Funcionais de Saúde.
Este esforço deverá incluir, entre outras estratégias, a motivação das equipas de saúde (médicos, enfermeiros
e funcionários administrativos) para a vacinação dos seus utentes, o aproveitamento de todas as
oportunidades para vacinação, a revisão contínua de ficheiros e convocatória dos utentes em falta à
vacinação, a articulação com a Saúde Escolar, o aproveitamento de certas funcionalidades dos sistemas
informáticos utilizados nos Serviços de Saúde, nomeadamente para a emissão de alertas de utentes em falta
para vacinação.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
•
Assegurar o bom funcionamento da Equipa Regional de Vacinação, nomeadamente conseguindo-se
que a enfermeira da Equipa tenha maior disponibilidade para o desenvolvimento das suas actividades nesta
área (realização de formações, visitas de acompanhamento aos locais de vacinação, participação em
reuniões, etc.), o que implica que o CAD tenha uma enfermeira a tempo inteiro, para não haver necessidade
de a substituir de forma permanente.
•
Reforçar a responsabilidade das Unidades de Saúde Pública, Conselhos Clínicos dos ACeS e
Coordenação das Unidades Funcionais de Saúde, pelo processo de vacinação (ex: através da inclusão no
Plano Anual de Atividades dos 3 ACeS, de indicadores de avaliação nesta área), nomeadamente no que se
refere ao cumprimento das taxas de cobertura vacinal, das boas práticas de vacinação e a implementação
do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo e do Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite –
Plano de Ação Pós-Eliminação.
•
Manter a articulação da Equipa Regional de Vacinação com os ACeS e continuar a promover reuniões
com os conselhos clínicos e coordenadores das Unidades de Saúde Pública, para discussão entre outros
assuntos, dos resultados da avaliação da cobertura vacinal.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional:

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer
cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO
DA ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O) (1)

Equipa Regional para a Vacinação

Articulação com os
Objetivos
Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade Orgânica Parâmetro Oop
Estratégicos (OE )
(2)
(O)
(O)
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

OE1, OE3 e OE5

a)

OE1, OE3 e OE5

a)

Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação,
garantindo o controlo ou eliminação de doenças alvo de
vacinação

OE1, OE3

Tolerância
(QA)

Valor crítico
(O)

Responsável pela
execução (O)

Atividade
Contributos paras
Constante No
as Orientações
Orçamento (O) Estratégicas do
(4)

MS (O)

1

3

0

3

Helena Ferreira
Fátima Silva

Eficiência

Normas e orientações emitidas pela DireçãoGeral de Saúde na área da vacinação, divulgadas
e implementadas, ao longo do ano

Resultado

100%

80%

100%

20%

100%

Helena Ferreira
Fátima Silva

Nº de reuniões realizadas com o responsável dos
Serviços Farmacêuticos, para monitorização dos
stocks de vacinas e elaboração do mapa de previsão
de vacinas para 2016;

Estrutura

4

1

6

0

4

Helena Ferreira

AO

2.9

Objetivo partilhado com a Enfª
Fátima Silva e a responsável
pelos Serviços Farmacêuticos

Divulgação da Orientação Técnica nº 2, sobre a
notificação das reações adversas à vacinação.

Realização

0

1

1

0

1

Helena Ferreira

AO

2.9

Objetivo partilhado com a Enfª
Fátima Silva e a responsável
pelos Serviços Farmacêuticos

Prestação de apoio contínuo, ao longo do ano, a
todos os profissionais que trabalham na área da
vacinação

Realização

100%

80%

100%

20%

100%

Helena Ferreira
Fátima Silva

AO

2.9

95%

95%

94%

1%

96%

Helena Ferreira
Fátima Silva

AO

2.9

95%

95%

90%

1%

96%

Helena Ferreira
Fátima Silva

AO

2.9

AO

2.9

2.9

Eficiência

Taxa de cobertura vacinal da vacina DTPa (PNV
cumprido) aos 2 anos
Eficácia

Resultado

Taxa de cobertura vacinal da VASPR II aos 7 anos

% de relatórios semanais realizados para
monitorização das vacinas administradas contra a
gripe

Realização

100%

80%

100%

20%

100%

Helena Ferreira
Fátima Silva

AO

2.9

Eficácia

Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal
em idosos institucionalizados

Resultado

Não disponível
nesta data

85%

87%

2%

87%

Helena Ferreira
Fátima Silva

AO

2.9

Realização de 1 Ação de Formação para os
profissionais de saúde diretamente implicados na
vacinação.

Realização

1

1

1

1

2

Helena Ferreira
Fátima Silva

AO

2.9

Eficiência
Promover a vacinação contra a gripe sazonal

b)

c)

OE1, OE3 e OE5

OE1, OE3 e OE5

Promover a formação dos profissionais de saúde
diretamente implicados na vacinação

Eficácia

OE1, OE3 e OE5

Promover a formação de profissionais de saúde na área da
vacinação

Eficiência

Realização de 3 reuniões formativas, 1 por ACeS,
para profissionais de saúde das Unidades Funcionais
de Saúde

Realização

0

1

3

1

3

Helena Ferreira

AO

2.9

OE1, OE3 e OE5

Divulgar informação sobre vacinação aos profissionais de
saúde

Eficiência

Realização de 1 ação de divulgação de informação
durante a Semana Europeia da Vacinação (24 a 30 de
abril).

Realização

1

1

2

0

2

Helena Ferreira
Fátima Silva

AO

2.9

OE1, OE3 e OE5

Promover e acompanhar a operacionalização e
implementação do Programa Nacional de Eliminação do
Sarampo

Eficiência

% de Mapas – “Resumo mensal de casos de
sarampo”, enviados para a DGS

Resultado

100%

80%

100%

20%

100%

Helena Ferreira

AO

2.9

OE1, OE3 e OE5

Promover e acompanhar a operacionalização e
implementação do Programa Nacional de Erradicação da
Poliomielite

Eficiência

% de inquéritos epidemiológicos encaminhados
para a DGS, em relação ao nº de notificações de
casos de paralisia flácida aguda efetuadas pelo
Centro Hospitalar do Algarve

Resultado

100%

80%

100%

20%

100%

Helena Ferreira

AO

2.9

a)
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Observações (QA)

(5)

1

OE1, OE3 e OE5

OE1, OE3 e OE5

Resultado

Realização

OE1, OE3

b)

Meta 2015
(O)

Reunião/reuniões realizadas com os conselhos
clínicos e coordenadores das Unidades de Saúde
Pública dos Agrupamentos de Centros de Saúde.

Promover o fornecimento de vacinas em tempo útil e nas
quantidades necessárias aos diversos locais de vacinação, Eficiência
incluindo às duas Consultas do Viajante

Promover as boas práticas de vacinação, a vigilância e
atuação nas reações adversas decorrentes da vacinação

Tipo de
Valores
Indicador (O) (3) Prévios (QA)

Eficiência
Promover e acompanhar a operacionalização e
implementação da vacinação

OE1, OE3

Indicador (O)
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2.1.3. Programas de Saúde Prioritários


Programa Regional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo

O tabaco constitui a primeira causa de morbimortalidade evitável nos países mais desenvolvidos,
condicionando seis das oito primeiras causas de morte a nível mundial, o cancro entre elas. Fumar provoca
incapacidade, mortalidade prematura e retira anos de vida saudável (Programa Nacional para a Prevenção
e Controlo do Tabagismo - PORTUGAL, Prevenção e Controlo do Tabagismo em Números – 2015. DireçãoGeral da Saúde, 2016). Em 2013, de acordo com as estimativas do Institute for Health Metrics and Evaluation
(IHME), entre os fatores de risco comportamental, fumar foi a primeira causa de morte em Portugal (expressa
em % do total de óbitos), em ambos os sexos (IHME, 2015). Segundo a mesma fonte, estima-se que no nosso
país o tabaco tenha sido responsável, em 2013, pela morte de cerca de 12 000 pessoas, 11% do total de
mortes, das quais, 5488 por cancro (21% do total de óbitos por esta causa), 2943 por doenças respiratórias
crónicas e 968 por infeções respiratórias (31% do total de óbitos por doenças respiratórias), e 2826 por
doenças do aparelho circulatório (9% do total de óbitos por esta causa). Estima-se que, no mesmo ano, fumar
tenha contribuído para a morte de 112 pessoas por diabetes e 22 pessoas por tuberculose (IHME, 2015). Na
União Europeia, o tabaco mata, todos os anos, cerca de 700 000 pessoas, das quais cerca de 19 000 em
resultado da exposição ao fumo ambiental (European Commission, 2015).
A Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o Controlo do Tabaco, adotada na
56.ª Assembleia Mundial da Saúde em 2003, entrou em vigor em fevereiro de 2006. Em março de 2015, a
diretora da OMS, Margaret Chan, falando na Conferência Mundial do Tabaco, mencionou que apesar de se
ter verificado uma queda no número de fumadores em muitos países, é necessário fazer muito mais para
conter o consumo de tabaco.
O relatório ―Portugal - Prevenção e Controlo do Tabagismo em Números 2015‖ (Direção-Geral da Saúde,
2016) revela, baseando-se nos dados recolhidos pelo Inquérito Nacional de Saúde de 2014, que a
prevalência de consumidores com 15 ou mais anos diminuiu ligeiramente, de 20,9% em 2005/2006 para
20% em 2014.
A prevalência de consumidores diários registou uma redução de quase 2 pontos percentuais, passando de
18,7% para 16,8%. Por outro lado, a percentagem de ex-fumadores aumentou quase 6 pontos percentuais
(de 16,1% para 21,7%).
A comparação das prevalências obtidas nos dois últimos Inquéritos Nacionais de Saúde (2005/2006 e 2014),
em função do sexo, evidencia uma diminuição dos consumidores diários no sexo masculino (de 27,5% para
23,5%) e um ligeiro aumento dos consumidores diários do sexo feminino (de 10,6% para 10,9%).
Como nota menos positiva, a percentagem de pessoas que nunca fumaram diminuiu quase 5 pontos
percentuais, de 62,9% em 2005/2006 para 58,2% em 2014, o que traduz um aumento da experimentação
do consumo. Este facto permite concluir que a redução na prevalência do consumo de tabaco foi conseguida
sobretudo à custa do aumento do número de pessoas que deixaram de fumar.
A evolução entre 2009 e 2013 revela uma redução da mortalidade total e da mortalidade acima dos 65
anos, por doenças relacionadas com o tabaco. No que se refere à mortalidade prematura por doenças
relacionadas com o tabaco, registou-se um ligeiro agravamento desta nas áreas das ARS Centro e Algarve.
Quanto à taxa de mortalidade prematura por doenças associadas ao tabaco na população < 65 anos, a
mais elevada foi observada na região do Algarve.
O estudo Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) levado a cabo no ano lectivo de 2013/14 com
uma amostra de alunos dos 8.º e 10.º anos de escolaridade revelou que os alunos das regiões do Alentejo e
do Algarve apresentaram as prevalências de consumo diário mais elevadas (no Algarve, 4,2% referiram
fumar tabaco todos os dias).
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Um estudo do Eurobarómetro relativo a 2008 permite concluir que apenas 32% dos jovens de 15-24 anos
inquiridos consideram que o consumo de tabaco tem elevado risco para a saúde.
Em Portugal, a Lei n.º 37/2007 de 14 de agosto veio dar execução ao disposto na Convenção mencionada
acima (OMS, 2003), estabelecendo ―normas para a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao
fumo do tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a dependência e a cessação do seu
consumo‖.
Neste contexto, o tabagismo foi considerado um problema de saúde prioritário no âmbito do Plano Nacional
de Saúde 2012-2016 (conforme Despacho n.º 404/2012 de 3 de Janeiro, do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde) e justificou a criação do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do
Tabagismo (PNPCT), e a participação ativa das Administrações Regionais de Saúde (em articulação com os
serviços hospitalares públicos e outras estruturas de nível regional) na sua implementação. O Plano Nacional
de Saúde, na sua Revisão e Extensão a 2020 (DGS, 2015), inclui entre as metas de Saúde 2020, Reduzir a
prevalência do consumo de tabaco na população com ≥ 15 anos e eliminar a exposição ao fumo ambiental
São objetivos gerais do PNPCT 2012-2016 reduzir o consumo de tabaco (diário ou ocasional) na população
com 14 ou mais anos e diminuir a exposição ao fumo ambiental do tabaco, seguindo cinco eixos estratégicos
preconizados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), a saber:






Prevenir a iniciação do consumo de tabaco nos jovens
Promover e apoiar a cessação tabágica
Proteger da exposição ao fumo ambiental do tabaco
Informar, alertar e promover um clima social favorável ao não tabagismo
Monitorizar, avaliar e promover a formação profissional, a investigação e o conhecimento

Atividades desenvolvidas, previstas e não previstas no plano
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Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
Trabalho de investigação de aluno do Curso de Medicina da Universidade do Algarve, orientado pela Dra.
Dyna Torrado: "Relação entre tabagismo e ansiedade/depressão em utentes da Consulta de Apoio Intensivo
à Cessação Tabágica de Faro".
Trabalhos realizados e apresentados, com a participação da Dra. Dyna Torrado:
 Teixeira, M.; Torrado, D.; Marreiros, A. (2015). Comportamentos e atitudes face ao tabagismo em
estudantes de Medicina. Comunicação no 19.º Congresso Nacional de Medicina Geral e Familiar,
Viseu.
 Teixeira, M.; Torrado, D. (2015). O surgimento de uma nova dependência? Uma revisão sobre o
cigarro eletrónico. Comunicação no 32.º Encontro Nacional de Medicina Geral e Familiar, Estoril.
A responsável pela Equipa Regional do PNPCT integrou, no Ministério da Saúde, o Grupo de Trabalho para
o desenvolvimento de um conjunto de medidas relativas à implementação de um programa de deteção
precoce e intervenções breves dirigido ao consumo excessivo de álcool e ao consumo de tabaco nos Cuidados
de Saúde Primários (trabalho realizado no âmbito do Despacho 3802/2015, de Sua Excelência o Secretário
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, publicado no Diário da República n.º 74/2015, Série II, de 16 de
Abril). O Relatório do subgrupo de trabalho – Tabaco foi apreciado em 02/10/2015, por Despacho
publicado no Portal da Saúde pelo então Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Dr. Fernando
Leal da Costa, com: ―O Grupo de Trabalho merece público louvor. As propostas apresentadas são um
contributo importante para a intervenção na desabituação tabágica. Como tal, devem ser consideradas e
implementadas pelas Administrações Regionais de Saúde, Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências e Direção-Geral da Saúde, nas intervenções previstas para a Rede de Consultas
de Desabituação.‖
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Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
A carência de recursos humanos em parte das UCC foi apontada como causa de o módulo de prevenção do
tabagismo ainda não integrar todos os projetos de preparação para a parentalidade.
No respeitante à monitorização do indicador "Proporção de inscritos ≥ 14 anos, com registo de hábitos
tabágicos" no SIARS, verifica-se que a informação fica disponível no sistema com algum atraso, em relação
ao proposto.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
Criar incentivos para que profissionais de saúde com idoneidade na área do Tabagismo aceitem ser
formadores.
Sempre que viável, manter ações de capacitação de profissionais de saúde e de professores na área da
prevenção e do controlo do tabagismo.
Manter e, sempre que possível, alargar a outros concelhos a dinamização de Teatro-debate sobre promoção
da saúde, prevenção e controlo do tabagismo, com a participação de jovens.
Enquanto o sistema informático em uso não disponibilizar esta informação, continuar a reforçar, junto dos
responsáveis e dos profissionais de saúde das UCSP e USF a importância dos registos dos consumos tabágicos
na gravidez, através de resposta ao questionário disponibilizado online. Bem assim, continuar a lembrar os
ganhos em saúde decorrentes de se motivar grávidas fumadoras para a cessação tabágica.
Sublinhar a importância de se viabilizar a videotransmissão dos filmes disponíveis, nas salas de espera dos
ACeS, como veículo de mensagens também de prevenção dos consumos tabágicos.
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PLANO DE ACTIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Programa Regional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo (PRPCT)

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis
às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

Articulação com os
Atribuições da
Objetivos
Unidade
MISSÃO DA ARS
Estratégicos (OE ) Eixos Estratégicos
Orgânica (O) (1) do QUAR da ARS,
Algarve (O)

OE2 e OE5

OE1, OE2 e OE5

1. Prevenir a
iniciação do
consumo de
tabaco nos jovens

Atividade
Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade Orgânica (O)

Port.ª n.º
156/2012 de 22
de maio, alínea
e) do n.º 1 do
art.º 3.º, e n.º 2
do mesmo art.º

OE2 e OE5

4. Informar, alertar
e promover um
clima social
favorável ao não
tabagismo

Meta 2015 (O)

Resultado

Responsável Constante
No
pela
execução (O) Orçamento

% de iniciativas e projetos de prevenção da iniciação do consumo de
tabaco, estruturadas (de âmbito populacional) ou pontuais,
Realização
dirigidas aos jovens, dinamizadas pelos ACES e/ou outras entidades,
com o apoio da equipa regional, em relação às previstas

100%

95%

100%

5%

100%

Equipa
Regional

ANC

Divulgar, dentro e fora das unidades de saúde, a disponibilização de apoio à
cessação tabágica nas UCSP e USF, com ênfase no grupo de mulheres em
idade fértil

Eficiência

% de entidades às quais foi efetuada a divulgação das consultas de
apoio intensivo à cessação tabágica existentes nos ACES,
relativamente às entidades selecionadas

Realização

100%

95%

100%

5%

100%

Equipa
Regional

ANC

% de equipas (relativamente às existentes) com projeto de
preparação para a parentalidade (ACES) que incluem módulo de
prevenção do tabagismo no plano do curso

Resultado

-

30%

27.3%

5%

35%

UF dos ACeS

ANC

N.º de consultas de apoio intensivo à cessação tabágica iniciadas
em ACES, em relação às entendidas como justificáveis

Resultado

-

2

2

1

3

Equipa
Regional

ANC

% de Concelhos com questionários preenchidos em relação ao
programado

Realização

100%

85%

100%

5%

90%

USP dos ACeS

ANC

% de questionários analisados pela equipa regional, em relação aos
preenchidos

Realização

100%

95%

100%

5%

100%

Equipa
Regional

ANC

% de unidades prestadoras de cuidados de saúde e de outras
entidades às quais foi divulgado material informativo sobre
prevenção do tabagismo, relativamente às selecionadas

Realização

100%

90%

100%

5%

95%

Equipa
Regional

ANC

% de iniciativas e projetos de prevenção do Tabagismo, estruturadas
(de âmbito populacional) ou pontuais, dinamizadas pelos ACES e/ou
outras entidades, com o apoio da equipa regional, em relação às
previstas/solicitadas

Realização

100%

95%

100%

5%

100%

Equipa
Regional

ANC

ANC

Sensibilizar para/fiscalizar o cumprimento da Lei do Tabaco em
estabelecimentos de restauração e bebidas no perímetro (área
circundante de 200 m) em pelo menos mais um estabelecimento escolar
E.B.2/3 / Secundário não avaliado (quando aplicável), por (do) concelho

Eficácia

Qualidade

Eficiência

Dinamizar e apoiar iniciativas de informação sobre prevenção do
tabagismo, dirigidas aos utentes dos serviços de saúde e à comunidade em
geral
Eficiência
Apoiar o desenvolvimento de iniciativas e projetos de prevenção do
Tabagismo, estruturadas (de âmbito populacional) ou pontuais, articulando
com Unidades Funcionais dos ACeS, e/ou outras entidades

5. Monitorizar,
avaliar e promover
a formação
profissional, a
investigação e o Proporcionar a profissionais das unidades públicas de saúde a aquisição de
conhecimento conhecimentos e competências em intervenções breves e apoio intensivo
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(3)

Tolerância
Valor
(QA)
critico (O)

Eficiência

Conhecer e tornar sistemática a partilha de informação respeitante a
consumos tabágicos das grávidas, recolhida aquando da administração de
vacinas ao 2.º mês de vida da criança

OE2 e OE5

Indicador

Valores
Prévios
(QA)

Apoiar o desenvolvimento de iniciativas e projetos de prevenção da
iniciação do consumo de tabaco, estruturadas (de âmbito populacional) ou
pontuais, articulando com as UCC (equipas de Saúde Escolar), UCSP, USF, a
Direção de Serviços da Região Algarve da Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares, entre outros

Promover início de novas consultas de apoio intensivo à cessação tabágica
em ACES, onde se verifique justificarem-se

OE2

Oop (2) (O)

Tipo de
Indicador (O)

(O) (4)

2. Promover e
apoiar a cessação Dinamizar módulo sobre prevenção do tabagismo nos cursos de
preparação para a parentalidade existentes nos ACES
tabágica

3. Proteger da
exposição ao fumo
ambiental do
tabaco

Parâmetro

Qualidade

Qualidade

na cessação tabágica

Conhecer a prevalência de fumadores na população com 14 ou mais anos
de idade
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Eficácia

Contributos
paras as
Orientações
Estratégicas
do MS (O) (5)

Observações (QA)

Objetivo partilhado/
interinstitucional /
protocolo com escolas

p. 2.8. SEAMSDGS
Orientações
2015

Constrangimentos na
adesão das UF ao
preenchimento do mesmo.
Recomenda-se a
contratualização deste
indicador

% de questionários sobre consumos tabágicos na gravidez
preenchidos, em relação a uma amostra de 50 % do número de
nados vivos

Resultado

15%

30%

32.3%

20%

50%

UCSP e USF
dos ACeS

Concretização da reformulação do questionário sobre consumos
tabágicos na gravidez (em meses)

Realização

_

5

4

1

4

Equipa
Regional

ANC

N.º de ações de Formação em intervenções breves em cessação
tabágica realizadas (previstas 6)

Realização

4

5

6

1

6

Equipa
Regional

AO

Orçamentado pelo
Gabinete de Formação da
ARSA, I.P.

Concretização da formação “Apoio intensivo à cessação tabágica a
utentes portadores de doença psiquiátrica e /ou multidependências”
(em meses)

Realização

5

6

5

1

5

DGS e Equipa
Regional

AO

A entidade promotora da
ação é a DGS. Orçamentado
pela DGS

Monitorização do indicador "Proporção de inscritos ≥ 14 anos, com
registo de hábitos tabágicos" no SIARS

Realização

-

Quadrimestral

Semestral

Semestral

Trimestral

Equipa
Regional

ANC

Constitui atualmente
indicador obrigatório para
todas as UF prestadoras de
cuidados



Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável

Tendo sido alvo de reestruturação, conforme previsto no plano de actividades de 2015, o Núcleo de
Coordenação da Região do Algarve para o PNPAS – Algarve ficou a ser constituído por 7 elementos, com a
inclusão de um membro, representante dos Municípios do Algarve:

A orgânica do Ministério da Saúde foi aprovada pelo Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro,
ficando a Direção-Geral da Saúde responsável por acompanhar os programas prioritários do Ministério da
Saúde, aprovados por Despacho de 3 janeiro de 2012, dos quais se destaca o Programa Nacional para a
Promoção da Alimentação Saudável. No Algarve, o PNPAS teve sete objetivos gerais para 2015:
a) Recolher dados sobre os consumos alimentares, atividade física e o estado nutricional da comunidade
de funcionários da ARS Algarve, IP;
b) Melhorar a qualidade nutricional da oferta alimentar, nomeadamente em ambiente escolar, laboral e
em espaços públicos;
c) Promover práticas alimentares saudáveis, em especial nos grupos mais desfavorecidos, através do
aumento da literacia alimentar e nutricional;
d) Desenvolver medidas intersectoriais facilitadoras de consumos alimentares saudáveis;
e) Promover a formação de profissionais que podem influenciar favoravelmente os consumos
alimentares;
f) Promover a prevenção primária, secundária e terciária da obesidade e de outras patologias
associadas;
g) Melhorar o sistema de informação acerca dos utentes com obesidade e pré-obesidade.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
a) No âmbito da recolha de dados sobre os consumos alimentares, atividade física e o estado nutricional
da comunidade de funcionários da ARS Algarve, IP, não foi possível realizar esta atividade por
motivos que se prendem com a execução de outras tarefas consideradas prioritárias.
b) No âmbito da melhoria da qualidade nutricional da oferta alimentar, nomeadamente em ambiente
escolar, laboral e em espaços públicos, foram realizadas as seguintes atividades:





Disponibilização das checklist de caracterização da oferta alimentar em Bares e Máquinas de
Venda Automática de Alimentos para preenchimento online, no website da ARS Algarve, IP.
Aplicação das checklists para caracterização da oferta alimentar em Bares e Máquinas de
Venda Automática de Alimentos nos Centros de Saúde de Lagos, Portimão, Albufeira, Faro,
Loulé e Tavira.
Aplicação das checklists para caracterização da oferta alimentar dos Bares e Máquinas de
Venda Automática de Alimentos dos Hospitais, em colaboração com o Centro Hospitalar do
Algarve-CHA.
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Aplicação das checklists para caracterização da oferta alimentar em Bares e Máquinas de
Venda Automática de Alimentos apenas nas duas Escolas Secundárias do concelho de Loulé,
por falta de recursos humanos.
Disponibilização de um documento técnico com orientações sobre a oferta alimentar em Bares
e Máquinas de Venda Automática de Alimentos no website da ARS Algarve, IP.
Divulgação das orientações técnicas sobre a oferta alimentar em Bares e Máquinas de Venda
Automática de Alimentos pelos Centros de Saúde, Hospitais e Agrupamentos Escolares da
região.
Monitorização de todas as ementas provenientes de Escolas, através da avaliação da
qualidade nutricional respectiva, sempre que tal foi solicitado, tendo em 2015, sido
avaliadas 1044 ementas provenientes de 24 Escolas, e produzidos 19 relatórios. A avaliação
e de ementas provenientes de Instituições Particulares de Solidariedade Social, não foi
solicitada.

No que diz respeito à realização de análises para determinação do teor de sal na sopa fornecida nas
Escolas básicas do 1.º Ciclo, pelo Laboratório Regional de Saúde Pública (LRSP), tal não foi possível por
razões de índole técnica, apresentadas pelo próprio LRSP.
c) No âmbito da promoção de práticas alimentares saudáveis, em especial nos grupos mais
desfavorecidos, através do aumento da literacia alimentar e nutricional foram realizadas as seguintes
actividades:





A divulgação de fichas técnicas de ementas para escolas e para a população em geral, não
foi realizada, por dificuldade de operacionalização de inúmeras tarefas em simultâneo.
Realização de sessões sobre alimentação saudável e atividade física regular no contexto da
Saúde Escolar e da Saúde Materna, conforme tabela abaixo. Em Saúde Escolar foram
realizadas sessões com alunos ou pais, bem como atividades de avaliação antropométrica.
Em saúde materna realizaram-se sessões de educação alimentar com grávidas e lactantes.
Com a comunidade realizam-se sessões/ atividades de sensibilização para um padrão de
alimentação saudável, estilo de vida ativo, bem como para as questões relacionadas com a
alimentação mais económica, tendo em conta os constrangimentos económico-financeiros
existentes em Portugal.
Saúde Escolar



N.º
Participantes

N.º Sessões

N.º
Participantes

N.º Sessões

N.º
Participantes

N.º Sessões

N.º
Participantes

Outras
sessões

N.º escolas

Sessões
com
lactantes

N.º
Participantes

Sessões
com
grávidas

N.º Sessões

Antropometria

N.º
Participantes

Sessões
com alunos

Comunidade

N.º Reuniões

Sessões
com pais

Saúde Materna

17

304

350

8838

13

1699

63

532

42

355

26

485

O número de sessões/participantes referentes à Saúde Escolar espelha a dificuldade crescente
de realizar trabalho nas Escolas, dadas as limitações organizacionais destas, bem como a pouca
disponibilidade das famílias para participar em sessões no final de tarde. No que respeita as
intervenções em Saúde Materna, o número de sessões/participantes revela a crescente procura
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d) No

desta prestação de serviços nos Centros de Saúde, muito provavelmente devido a
constrangimentos orçamentais das famílias para procurarem os mesmos serviços no setor privado.
Realização de todas as sessões solicitadas/ previstas sobre "Alimentação Saudável e Económica"
e sobre "Leitura da Rotulagem Nutricional", sendo que ainda foi realizada uma sessão não
prevista, no âmbito da educação para a saúde em contexto laboral, com funcionários do Centro
Distrital de Segurança Social de Faro.
Produção do texto sobre Segurança Alimentar, no âmbito do Dia Mundial da Saúde 2015, com
divulgação no website da ARS Algarve. Embora este tema não estivesse previsto no plano de
atividades, substituiu o texto previsto sobre a importância das refeições em família.
Produção do texto sobre importância do consumo de água e divulgação do mesmo no website
da ARS Algarve, conforme previsto no plano de atividades.
Produção do texto sobre Ervas aromáticas, Dieta Mediterrânica e Saúde, no âmbito do tema da
Feira da Serra 2015, na qual participámos em S. Brás de Alportel, e divulgação do mesmo no
website da ARS Algarve. Embora este tema não estivesse previsto no plano de atividades,
substituiu os textos previsto sobre a alimentação e actividade física em crianças do pré-Escolar.
Realização do videochat sobre "Alimentação em tempo de férias", em colaboração com o
Projeto ―Uma janela Aberta à Família‖, conforme previsto no plano de actividades.
âmbito do desenvolvimento de medidas intersectoriais facilitadoras de consumos alimentares

saudáveis, foram previstas/ realizadas as seguintes atividades:










A realização de uma sessão de sensibilização para o património vegetal das fruteiras
tradicionais mediterrânicas, em articulação com o Programa do Grupo de Acompanhamento
para a Salvaguarda e Promoção da Dieta Mediterrânica (GADM), através da colaboração da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), não foi possível executar
por constrangimentos de agenda.
Realização de ações de formação no âmbito do SPARE (Sistema de Planeamento e Avaliação de
Refeições Escolares), embora nenhuma tenha sido solicitada. Embora este indicador seja de difícil
mensuração, é mantido como uma possível actividade por se tratar de um importante recurso
para planear e monitorizar a qualidade nutricional das refeições escolares. Efetivamente,
nenhuma acção foi solicitada, pelo que consideramos que o mesmo teve um resultado de
execução de 100%.
Concretização da reformulação da constituição do núcleo regional do PNPAS com a entrada de
um elemento representante dos Municípios do Algarve, com a mais-valia de ser Técnico Superior
do Serviço Social, conforme referido anteriormente no início deste relatório.
A criação de condições para implementar um protocolo de colaboração com a Associação de
Panificadores para controlo do sal no pão, na região do Algarve, não foi possível por questões
organizativas da referida associação.
Embora tenha sido realizada uma reunião com o Diretor do IEFP Algarve, não foi possível
concretizar uma colaboração com o IEFP de forma a realizar sessões sobre "Alimentação
Saudável e Económica‖ com os formandos daquela instituição, por razões burocráticas.

e) No âmbito da promoção da formação de profissionais que podem influenciar favoravelmente os
consumos alimentares, foram realizadas as seguintes actividades:




Criação de condições para a realização de um curso sobre "alimentação saudável e económica,
destinada a nutricionistas e técnicos de serviço social, em colaboração com o PNPAS e a
FCNAUP, no âmbito da insegurança alimentar em Portugal.
Divulgação da publicação "Hidratação adequada em meio escolar" – PNPAS pelos médicos de
medicina geral e familiar de toda a região;
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f)

No

Divulgação da publicação "Iodo – Importância para a saúde e o papel da alimentação" –
PNPAS pelos médicos de medicina geral e familiar de toda a região.
No que respeita a realização das restantes ações formativas previstas, tal não foi possível,
considerando:
Embora a ação de formação tenha sido proposta à Coordenadora do Internato de MGF do
Algarve, mas não foi possível concretizar a atividade dado que a agenda formativa já estava
completa.
A realização de cursos com professores e/ou educadores de infância sobre Educação para a
Saúde com o módulo "Alimentação Saudável e Obesidade" não foi solicitada.
âmbito da promoção da prevenção primária, secundária e terciária da obesidade e de outras

patologias associadas, foram realizadas atividades terapêuticas de abordagem individual e grupal.
A abordagem individual foi concretizada através de Consultas de Nutrição e a bordagem grupal foi
concretizada com a realização de diversas sessões temáticas, nomeadamente sobre culinária
saudável, rotulagem nutricional e alimentação saudável e económica. Os dados são apresentados na
tabela seguinte, com distribuição por crianças, adolescentes e adultos.
N.º Consultas de
Nutrição realizadas
4877
4000

N.º Sessões grupais
realizadas
22
Meta prevista para 2015
25

N.º utentes abrangidos
pelas sessões grupais
199
140

Apesar do número de sessões grupais realizadas ser inferior à meta definida, foi possível chegar a um
número de utentes superior ao previsto.
g) No âmbito da melhoria do registo de doentes com obesidade e pré-obesidade em CSP, embora não
tenham sido realizadas atividades específicas para esta área, por motivos que se prendem com a
execução de outras tarefas consideradas prioritárias, registou-se o seguinte:



Superação da meta definida no que respeita a percentagem de registo de doentes com
obesidade;
Quase consecução da meta definida no que respeita a percentagem de registo de doentes com
pré-obesidade, provavelmente porque este nível de excesso de peso é subvalorizado pelos
técnicos das equipas de saúde familiar.

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
Durante o ano 2015 destacamos as seguintes realizações e/ou participações:


Participação em diversas reuniões do Grupo de Reflexão sobre Cuidados de Saúde Primários da
Ordem dos Nutricionistas (4 de Junho, 24 de julho, 14 e 25 de Setembro) com colaboração ativa na
conceção do documento final para o Ministério da Saúde.



Participação na Feira da Serra em S. Brás de Alportel, entre 24 e 26 de julho.



Participação no Seminário Internacional: Plano Nacional de Saúde e Estratégias Locais de Saúde,
organizado pela Direção-Geral da Saúde com a apresentação do Programa de Combate à
Obesidade Infantil na Região do Algarve, no dia 24 de setembro.
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Criação de condições para colaboração com a IPSS Banco Alimentar contra a Fome do Algarve,
através da realização de uma reunião com o presidente da direcção, em 10 de dezembro.

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes







No que diz respeito aos constrangimentos encontrados na realização das atividades durante 2015,
podem-se enumerar outros fatores de ordem exógena, designadamente:
Falta de recursos financeiros necessários à aquisição e/ou conceção de materiais de apoio para a
dinamização das intervenções com a comunidade.
Falta de meios de transporte para os técnicos que realizam atividades com a comunidade, sobretudo
quando é necessário efetuar deslocações entre Centros de Saúde do mesmo ACES.
Falta de assiduidade dos utentes à Consulta de Nutrição, quando comparado o número de consultas
agendadas com o número de consultas realizadas.
Pagamento de taxa moderadora, como fator limitante no acesso à Consulta de Nutrição, em famílias
carenciadas, embora sem direito a isenção.
Falta de assiduidade dos pais e encarregados de educação nas sessões de educação para a saúde.

No que respeita as causas endógenas, e sobretudo de índole pessoal, destacamos a existência de períodos
de licença de maternidade e de doença em elementos da Equipa de Nutrição, bem como a perda de uma
nutricionista nos Cuidados de Saúde Primários do Algarve, a Dr.ª Sara Andrade, a qual passou a pertencer
por concurso público à ARS Lisboa e Vale do Tejo.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
Como medidas conducentes ao reforço positivo do desempenho, considera-se necessário que exista
reconhecimento e apreço pela qualidade, quantidade e multiplicidade das atividades desenvolvidas, quer
pela Equipa de Nutrição dos Cuidados de Saúde Primários da ARS Algarve, IP e outros profissionais de
saúde, quer pelos colaboradores das instituições parceiras.
No âmbito do Núcleo de Coordenação da Região do Algarve para o PNPAS seria pertinente reforçar as
valências do grupo de trabalho, nomeadamente no que respeita a inclusão de um elemento representante da
Universidade do Algarve e da Escola de Hotelaria de Turismo de Faro.
Finalmente, considerando que o número limitado de nutricionistas na região condiciona a implementação e
desenvolvimento do PNPAS, apresentamos um esboço daquele que deve ser o reforço básico e urgente de
nutricionistas nos CSP da região do Algarve, embora ainda longe de cumprir o rácio preconizado pela
Ordem dos Nutricionistas (um nutricionista/20 000 habitantes), ou seja um total de 22 profissionais. Assim,
apresentamos a nossa proposta de recrutamento de nutricionistas por ACeS na tabela seguinte, tendo em
conta os dados da população residente (NUTS - 2013).
Reforço de Nutricionistas na ARS Algarve, IP
ACeS Barlavento
Unidade Funcional Lagos
Unidade Funcional Silves
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS)

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir
políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO DA
ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

a)

(1)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

OE2;OE4

Caracterizar os consumos alimentares,
atividade física e estado nutricional dos
funcionários da Algarve, IP

OE1; OE5

Caracterizar a oferta alimentar em bares e
máquinas de venda automática (BMVA)

Caracterizar o teor de sal nas sopas
fornecidas nas refeições escolares

OE1; OE3; OE5

Promover a melhoria da oferta alimentar
em refeitórios

Promover atividades de informação e
capacitação para a escolha de refeições
saudáveis e económicas aos cidadãos

Qualidade

OE1; OE5
Promover a literacia alimentar e
nutricional
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9

Teresa Sancho e
Serviço de Saúde
Ocupacional da
ARS Algarve, IP

1,6; 2,7; 3,10; 3,11;
4,3

1

16

Equipa de
nutricionistas e
dietistas da ARS

1.6; 2.7; 3.11

3

1

3

Teresa Diniz

1.6; 2.7; 3.11

7

2

1

16

Equipa de
nutricionistas e
dietistas da ARS

1.6; 2.7; 3.11

_

11

_

1

10

Laboratório
Regional de
Saúde Pública

1.6; 2.7

Impacto

100

100

100

0

100

% de ementas de instituições sociais monitorizadas
face às solicitadas

Impacto

100

100

0

100

Divulgar fichas técnicas de ementas escolares no site
da ARS Algarve, IP (meses)

Impacto

_

8

1

7

Teresa Sancho
Teresa Sancho

Valores
Prévios
(QA)

Meta 2015
(O)

Resultado

Conceber instrumento para a recolha de dados sobre
consumos alimentares, atividade física e estado
nutricional dos funcionários da Algarve, IP (meses)

Resultado

_

10

0

1

Aplicar checklists para caracterização da oferta
alimentar em BMVA dos Centros de Saúde (número)

Impacto

_

7

7

Aplicar checklists para caracterização da oferta
alimentar em BMVA dos Hospitais (número)

Impacto

_

3

Aplicar checklists para caracterização da oferta
alimentar em BMVA das Escolas Secundárias
(número de Escolas)

Impacto

_

Criar condições no Laboratório Regional de Saúde
Pública para a realização de análises de
determinação do teor de sal na sopa fornecida nas
escolas públicas

Realização

% de ementas escolares monitorizadas face às
solicitadas

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

Eficácia

Eficiência

Eficácia
c)

Atividade
Contributos para
Constante no
as Orientações
Orçamento (O) Estratégicas do
(4)
MS (O) (5)

Tipo de
Indicador (O) (3)

Oop (2) (O)

b)
OE2;OE5

Responsável
pela execução
(O)

Indicador (O)

Parâmetro

0

Equipa de
nutricionistas e
dietistas da ARS
Equipa de
nutricionistas e
dietistas da ARS

2.7

2.7

Impacto

_

8

0

1

7

N.º de sessões de educação alimentar com alunos

Resultado

315

300

350

100

400

1.6; 2.7

Resultado

8175

8000

8835

2000

10000

1.6; 2.7

Resultado

26

20

17

5

30

Resultado

741

600

304

200

800

Resultado

123

100

128

25

150

Resultado

889

600

1063

200

1000

1.6; 2.7

Resultado

100

100

150

0

100

1.6; 2.7

Resultado

100

100

100

0

100

1.6; 2.7

Resultado

_

4

3

1

3

Teresa Sancho

1.6; 2.7; 3.11

Resultado

_

6

7

1

5

Teresa Sancho

1.6; 2.7; 3.11

Resultado

_

8

0

1

7

Teresa Sancho

1.6; 2.7; 3.11

Resultado

_

10

0

1

9

Teresa Sancho

1.6; 2.7; 3.11

Realização

_

6

6

1

7

Teresa Sancho

1,6; 2,7; 3,11; 4,3

Realização

_

10

10

1

9

Teresa Sancho

1,6; 2,7; 3,11; 4,3

Realização

_

4

4

1

3

Teresa Sancho

1.6; 2.7;3.11

Produzir texto sobre a importância das refeições em
família para divulgar no site da ARS Algarve (meses)
Produzir texto sobre a importância do consumo de
água para divulgar no site da ARS Algarve (meses)
Produzir texto sobre a alimentação das crianças em
idade pré-escolar para divulgar no site da ARS
Algarve (meses)
Produzir texto sobre a atividade física das crianças
em idade pré-escolar para divulgar no site da ARS
Algarve (meses)
Realizar videochat sobre "Alimentação em tempo de
férias" (meses)
Realizar uma sessão de educação alimentar com os
funcionários da ARS Algarve, IP (meses)
Realizar uma sessão de educação alimentar com os
funcionários da DRAP Algarve (meses)
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Colaboração da Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares
(DGEEsc) - Direção de Serviços da
Região Algarve
Articulação com o Programa
Regional de Promoção da
Qualidade Microbiológica das
Refeições Escolares

2.7

Divulgar fichas técnicas de ementas para a população
em geral (meses)

N.º de alunos abrangidos pelas sessões de educação
alimentar
N.º de sessões de educação alimentar com pais e
encarregados de educação
N.º de pais e encarregados de educação abrangidos
pelas sessões de educação alimentar
N.º de sessões de educação alimentar com grávidas
e/ou lactantes
N.º grávidas e/ou lactantes abrangidas pelas sessões
de educação alimentar
% de sessões realizadas face às solicitadas sobre
"Alimentação Saudável e Económica"
% de sessões realizadas face às solicitadas sobre
"Leitura da Rotulagem Nutricional"

Observações (QA)

2.7

1.6; 2.7
Equipa de
nutricionistas e
dietistas da ARS

1.6; 2.7
1.6; 2.7

Articulação com os Assessores de
Comunicação

Articulação com o Projeto Uma
Janela Aberta à Família

Articulação com a DRAP Algarve,
no âmbito do Núcleo Regional do
PNPAS

MISSÃO DA
ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

d)

(1)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

OE1; OE5

Promover a Dieta Mediterrânica

OE1; OE5

Dar apoio técnico à utilização do Sistema
de Planeamento e Avaliação das Refeições
Escolares - SPARE
Desenvolver ações de apoio aos
Conselhos Locais de Ação Social (CLAS)
concelhios no âmbito da promoção da
alimentação económica com instituições
que apoiam a população mais
desfavorecida

OE2; OE4; OE5

Promover o controlo e /ou redução da
quantidade de sal no pão

OE2; OE4; OE5

Promover a alimentação saudável a grupos
desfavorecidos

Parâmetro
Oop

(2)

OE1; OE2; OE3; OE5

Melhorar a qualificação e o modo de
atuação dos diferentes profissionais que
pela sua atividade possam influenciar
conhecimentos, atitudes e
comportamentos na área alimentar

OE1; OE3; OE4

OE1; OE4

Responsável
pela execução
(O)

Atividade
Contributos para
Constante no
as Orientações
Orçamento (O) Estratégicas do
(4)

MS (O)

Observações (QA)

(5)

Articulação com o Programa do
Grupo de Acompanhamento para a
Salvaguarda e Promoção da Dieta
Mediterrânica (GADM), através da
colaboração da Direção Regional
de Agricultura e Pescas do Algarve
(DRAP Algarve)

1

10

António
Marreiros

2.7

Qualidade

Realizar 100% das ações que sejam solicitadas no
âmbito do SPARE

Resultado

_

100

100

0

100

Teresa Sancho

1.6; 2.7; 3.10; 3.11

Qualidade

Concretizar a reformulação da constituição do núcleo
regional do PNPAS com um elemento Técnico
Superior do Serviço Social

Resultado

_

100

100

0

100

Teresa Sancho

2.7

Resultado

_

6

_

1

8

Teresa Sancho

2.7; 3.11

Colaboração do Grupo Auchan

Realização

_

7

7

6

1

Teresa Sancho

2.7; 3.11; 4.3

Articulação com o IEFP da região
do Algarve

12

0

1

11

Teresa Sancho

2.7; 3.10; 3.11

Qualidade

Qualidade

Criar condições para implementar protocolo de
colaboração com a Associação de Panificadores para
controlo do sal no pão (meses)
Criar condições para implementar colaboração com o
IEFP como forma de realizar uma sessão sobre
"Alimentação Saudável e Económica com indivíduos
desempregados (meses)
Criar condições para realizar curso sobre
"alimentação saudável e económica com técnicos
de serviço social
Realizar uma ação de formação com os médicos
internos de MGF do Algarve (meses)
% de cursos realizados com professores e/ou
educadores de infância sobre Educação para a Saúde
com o módulo "Alimentação Saudável e Obesidade"
face aos solicitados
Divulgar a publicação "Hidratação adequada em meio
escolar" do PNPAS (meses)
Divulgar a publicação "Iodo – Importância para a
saúde e o papel da alimentação" do PNPAS (meses)
N.º de sessões grupais de abordagem terapêutica
em nutrição
N.º de utentes abrangidos pelas sessões de
abordagem terapêutica grupal realizadas
Aumentar a percentagem de registo de doentes com
obesidade
Aumentar a percentagem de registo de doentes com
pré-obesidade

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto relação
entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou serviços, que lhes
conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre outros)
Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das ações) Resultado
(exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP); Atividade Não
Orçamentada (ANC)
(5)
Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou terão que ser
, identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os limites superior
e inferior do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao melhor
resultado em termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço, unidade
responsável ou mesmo o profissional;
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Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

0

Legenda:
(1)

Resultado

11

Eficácia

g)

Meta 2015
(O)

_

Prevenir o obesidade a nível secundário e
terciário bom como algumas complicações

Melhorar o registo de doentes com
obesidade e pré-obesidade nos CSP do
Algarve

Valores
Prévios
(QA)

Realização

N.º de consultas de nutrição realizadas
f)

Tipo de
Indicador (O) (3)

Realizar uma sessão de sensibilização para o
património vegetal das fruteiras tradicionais
mediterrânicas (meses)

Qualidade

e)

Indicador (O)

(O)
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Impacto

Impacto

_

11

0

1

10

Teresa Sancho
Helena Boavida

2.7; 3.10

Impacto

100

100

0

0

100

Teresa Sancho

2.7; 3.10; 3.11

Realização

_

4

4

1

3

Teresa Sancho

1.6; 2.7; 3.10

Realização

_

4

4

1

3

Teresa Sancho

1.6; 2.7; 3.10

Impacto

4179

4000

4877

500

6000

Impacto

27

25

22

20

30

Impacto

147

140

199

10

150

Impacto

2.42

2,5

2,9

1,5

4

Impacto

1.77

2,5

2,3

0,5

3

Articulação com a Coordenadora
do Internato de MGF do Algarve
Colaboração da Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares
(DGEEsc) - Direção de Serviços da
Região Algarve
Articulação com a Delegada de
Saúde Regional
Articulação com a Delegada de
Saúde Regional

2.7
Equipa de
nutricionistas e
dietistas da ARS

2.7
2.7

Médicos de
Família

2.7; 3.11
2.7; 3.11

Articulação com USF´s e UCSP's
através dos ACeS



Programa Regional para a Infeção VIH/SIDA

O distrito de Faro apresenta características sociais, económicas e culturais próprias que tornam a região
particularmente vulnerável à propagação da infeção VIH/SIDA.
É uma região turística, onde existe uma grande mobilidade à custa duma população migrante (nacional e
estrangeira) que procura emprego na indústria hoteleira e construção civil e onde ocorre um fluxo migratório
de trabalhadores do sexo que procuram na região encontrar o seu mercado de trabalho. Este contexto cria
um ambiente que favorece a ocorrência de comportamentos sexuais e práticas entre utilizadores de drogas
injetáveis facilitadores da propagação desta infecção.
De acordo com os dados enviados pelo Núcleo de Vigilância Laboratorial de Doenças Infeciosas, foram
notificados até 31 de Dezembro de 2015, 2 750 casos de infeção VIH com residência no distrito de Faro.
O número de novos casos de infeção VIH em 2014 decresceu em cerca de 29% em relação a 2013, o que
revela a tendência de decréscimo do nº de novos casos iniciada em 2007.
Em 2014, com 12% dos casos de infeção diagnosticados em fase de SIDA, inicia-se o decréscimo de casos
diagnosticados na fase tardia da infeção, pois em 2013 ocorreram 25% dos casos diagnosticados nesta fase.
Atualmente a infeção é transmitida à custa de comportamentos sexuais de risco. Em 2014, 62% dos novos
casos de infeção VIH foram devidos a comportamento de risco em heterossexuais, 32% em homo/bissexuais e
6% em utilizadores de drogas injetáveis.
Em 2015, as intervenções desenvolveram-se no âmbito de cinco grandes áreas:
1. Conhecimento da situação epidemiológica da infeção;
2. Prevenção e deteção precoce da infeção VIH, junto da comunidade em geral e de populações mais
vulneráveis;
3. Distribuição de preservativos e material informativo;
4. Programa de trocas de seringas nos ACES da região.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
1. Conhecimento da situação epidemiológica da infeção
Foi realizado o acompanhamento da evolução da situação epidemiológica da infeção na região, com base
nos dados recebidos do Núcleo de Vigilância Laboratorial de Doenças Infeciosas do Instituto Nacional de
Saúde.
2. Prevenção e deteção precoce da infeção VIH, junto da comunidade em geral e de populações mais
vulneráveis
Em 2015, no CAD, Centros de Saúde e comunidade, foram realizados 3057 testes, dos quais 24 foram
reativos (0,8%). Os 3057 utentes/cidadãos, ao participarem nas sessões de aconselhamento pré e pós-teste
tiveram a oportunidade de obterem informação, questionarem-se sobre os seus comportamentos, identificarem
riscos e repensarem uma mudança de comportamento.
Tabela 35: Testes

realizados no CAD, ACeS e Comunidade, em 2015

Local
CAD
ACeS/UFS
Comunidade
TOTAL
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Testes realizados
nº
578
924
1555
3057
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Testes reativos
Nª
%
7
1,2
9
1
8
0,5
24
0,8

i.

Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce da infeção VIH/SIDA (CAD)

Foram atendidos 618 utentes, realizados 578 testes e detetados 7 casos reativos (1,2%). Os utentes com teste
reativo foram encaminhados para as consultas hospitalares: os 7 foram confirmados como positivos.
ii.

ACeS e Comunidade/populações vulneráveis

O CAD tem sido o suporte para a realização das atividades junto dos ACeS e da comunidade/ populações
mais vulneráveis, 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.
Em 2015 foram realizados nos ACeS/Unidades Funcionais de saúde (UFS) e na comunidade, 2479 testes
rápidos VIH, dos quais 17 foram reativos (0,7%). Os utentes com teste reativo foram encaminhados para as
consultas hospitalares: 15 compareceram e foram confirmados como positivos e 2 não compareceram.
iii.

ACeS/Unidades Funcionais de Saúde

Em 2013 foi implementada a realização do teste rápido VIH nas Unidades Funcionais de Saúde dos ACES
Central, Sotavento e Barlavento, como uma atividade integrada na rotina de trabalho das diferentes
equipas.
Em 2014, deu-se continuidade às sessões de formação em deteção precoce da Infeção e realização do teste
rápido VIH. Assim, no ACeS Barlavento realizaram-se 6 sessões de formação, onde participaram um total de
50 profissionais (entre os quais 48 enfermeiros e 2 médicos); no ACeS Central realizaram-se 4 sessões de
formação, tendo participado 49 profissionais (entre os quais 30 enfermeiros e 19 médicos) e no ACeS do
Sotavento realizou-se 1 sessão de formação tendo participado 5 profissionais (entre os quais 3 enfermeiros e
2 médicos).
Em 2015, foram realizadas reuniões de acompanhamento com os 3 ACeS.
Nos 3 ACES (100% dos ACES), foram realizados 924 testes, dos quais 9 testes foram reativos (1%).
Tabela 36: Testes

realizados nos ACES em 2015

Testes realizados
nº
Barlavento
520
ACES

Testes reativos
nº
%
4
0,8

Central

300

4

1,3

Sotavento

104

1

1

TOTAL

924

9

1

A divulgação da realização do teste rápido VIH nos ACeS/UFS foi efetuada: na página web da ARS
Algarve, IP; através de cartazes e folhetos divulgados nos Centros de Saúde e em cada uma das Unidades
de Saúde (Unidades de Saúde Familiares e Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados).
iv.

Comunidade em geral e populações vulneráveis

Realizaram-se atividades de prevenção, aconselhamento e deteção precoce, 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 Organizações Não Governamentais:
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- Junto dos trabalhadores do sexo e imigrantes em parceria com a Associação para o Planeamento da
Família - APF (em contexto de rua utilizando-se uma Unidade Móvel e em apartamentos) e com o Movimento
de Apoio à Problemática da SIDA - MAPS (no Centro de Atendimento em Quarteira), realizaram-se 503
testes, dos quais 4 foram reativos.
- Na Universidade em parceria com a APF (utilizando-se uma Unidade Móvel), realizaram-se 155 testes, dos
quais 1 foi reativo e confirmado positivo.
Também foram realizadas outras atividades:
 A distribuição regular de preservativos e folhetos informativos na Residência Universitária, Refeitórios
e ―Bares‖.
Tabela 37: Preservativos

distribuídos na UALG em 2015

Preservativos masculinos

Preservativos femininos

51 840

1 000

-Durante eventos, nomeadamente na Semana Académica e na Semana de receção ao caloiro, foram
distribuídos preservativos e folhetos informativos, realizadas atividades de deteção precoce da infeção
VIH/SIDA e de animação utilizando-se metodologias dinâmicas e participativas.
- No Centro Comercial Continente de Portimão, em parceria com a Divisão de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências - DICAD (utilizando-se uma Unidade Móvel), realizaram-se 100
testes.
v.

Campanhas

As atividades de prevenção, aconselhamento e deteção precoce foram reforçadas, junto da comunidade em
geral:



•Na época de Verão
No período de Julho a Agosto, realizaram-se as seguintes atividades:
- Distribuição de preservativos e material informativo para 4 Pousadas da Juventude e 13 Parques
de Campismo da região (32 256 preservativos masculinos e 8500 preservativos femininos).
- Intervenções com as unidades móveis, em parceria com a APF e DICAD, em locais turísticos (Lagos,
Praia da Rocha, Lota do Alvor, Olhão) e em Concentrações de Motas (Faro, Olhão, Fuzeta,
Monchique).
Tabela 38: Testes

realizados na Campanha de Verão 2015
Nº de testes
realizados

Nº de testes reativos

Locais turísticos

384

0

Concentrações de
Motas

162

0

TOTAL

546

0

Local

Relatório de Atividades - 2015

Página 168



•Comemorações da Semana Europeia do Teste VIH e Dia Mundial de Luta Contra a SIDA

No âmbito destas comemorações, foram realizadas atividades de prevenção, aconselhamento e deteção
precoce:




Realizaram-se intervenções com as unidades móveis, em Faro (Centro de Formação Profissional) e em
Portimão (Centro Comercial Aqua Portimão). Foram efetuados 78 testes, dos quais 1 foi reativo e
confirmado positivo.
Nos ACeS/UFS foi realizado ―O dia do rastreio da infeção VIH‖, tendo sido efetuados 121 testes.

3. distribuição de preservativos e material informativo
O Centro de Documentação disponibiliza de forma acessível, informação atualizada, bibliografia e material
didático pedagógico.
Em 2015, deu-se continuidade à distribuição de material preventivo - preservativos masculinos, femininos,
extrafortes e gel lubrificante – o que foi possível devido à entrega regular deste material pela DGS e sem
restrições de quantidades.
A DGS não tem produzido cartazes, nem folhetos sobre o uso do preservativo, pelo que não foi possível fazer
uma ampla divulgação destes materiais. Os materiais informativos distribuídos foram os já existentes em stock
no CAD.
Tabela 39: Material

distribuído em 2015

Materiais

Nº de unidades

Preservativos masculinos

391 836

Preservativos femininos

33 905

Saquetas de gel
lubrificante
Preservativos masculinos
extra-fortes
Folhetos informativos

30 239
63 666
42 272

4. Programa de trocas de seringas nos aces da região
Em 2013, foi implementado o programa de trocas de seringas nos 3 ACES (100% dos ACeS).
Em 2015, e no âmbito do acompanhamento deste programa, foram realizadas reuniões com os 3 conselhos
clínicos dos ACeS e o MAPS (a ONG que intervém na comunidade nesta área).
De acordo com a realidade local, cada ACES definiu a sua estratégia de intervenção:




No ACES Central, o programa de trocas de seringas é realizado nas Unidades de Cuidados da
Comunidade de cada Centro de Saúde;
No ACES do Sotavento, é realizado na consulta de recurso do Centro de Saúde de Tavira.
No ACES do Barlavento, é realizado no Centro de Saúde de Silves e nas Extensões de Saúde de
Tunes, Armação de Pêra; Centro de Saúde de Vila do Bispo e Extensão de Saúde de Sagres.
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Tabela 40: Troca

ACeS Central
ACeS Sotavento
ACeS Barlavento
TOTAL

de seringas-Material distribuído em 2015

Seringas Usadas
recolhidas
0
122
0
122

Kits entregues pelo
Profissional
0
83
0
83

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
A Dr.ª Fátima Vidinha participou nas Jornadas de Saúde realizadas na Escola Secundária Pinheiro e Rosa, no
dia 16 de março, como palestrante em duas sessões.
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
A equipa do CAD funcionou de forma instável, o que prejudicou de forma acentuada o desenvolvimento das
atividades no 2º semestre de 2016.
A enfermeira entrou de baixa a 13 de Julho de 2015 (situação que mantém) e a psicóloga esteve de baixa
2 meses em 2015 (Novembro e Dezembro).
A enfermeira foi substituída nas atividades de aconselhamento e realização de teste VIH, por uma enfermeira
do Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP) e quando esta enfermeira não estava disponível
(férias, doença, actividades inerentes a outros programas do DSPP), por um enfermeiro do DICAD (quando as
suas actividades profissionais o permitiam).
Em consequência o horário do CAD para realização de aconselhamentos e testes não foi cumprido – pois nem
sempre se conseguiu um enfermeiro substituto, e não se conseguiram realizar os aconselhamentos e testes
durante o período do almoço, conforme previsto em horário.
A ausência da enfermeira e da psicóloga, dificultaram e impediram a realização de actividades,
nomeadamente:









O acompanhamento dos projetos realizados nos ACeS/Unidades Funcinais de Saúde e na
comunidade;
A organização das comemorações do Dia Mundial de Luta Contra a SIDA;
A organização do Curso em aconselhamento e deteção precoce da infeção VIH, destinado aos
profissionais que desenvolvem as actividades nesta área, na comunidade e nas instituições de saúde
(não se realizou);
O processo de introdução do teste rápido VIH de 4ª geração, nomeadamente a organização de
sessões de formação destinadas aos profissionais que realizam aconselhamento e testes rápidos na
comunidade (não se realizou);
A realização da estatística, introdução de dados nas plataformas informáticas da DGS.
O facto da psicóloga, ter um doença profissional que limita a sua participação como formadora nos
cursos e ações de formação organizadas pelo CAD, está a dificultar a realização de formações.

Aquisição de testes rápidos VIH
O processo de aquisição de testes rápidos VIH em 2015, nomeadamente de 4ª geração, decorreu com alguns
constrangimentos devidos a vários factores, nomeadamente:
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A nível da região deu-se início ao processo de aquisição, tendo o mesmo sido suspenso, para se
aguardar que a nível nacional fosse negociado o seu preço com a empresa fornecedora, o que
originou o atraso na aquisição dos testes.
A introdução de testes rápidos de 4ª geração, por serem novos testes com características diferentes
dos utilizados anteriormente (testes de 3ª geração), obrigava à realização de sessões de formação
destinadas aos profissionais que realizam aconselhamento e testes rápidos. Não foi possível realizar
estas sessões em 2015, pelo facto da enfermeira e da psicóloga estarem de baixa simultaneamente,
o que originou o atraso na introdução destes testes e a necessidade de negociação com a empresa
fornecedora de anulação de parte da encomenda devido à aproximação do fim do seu prazo de
validade.
Estes constrangimentos originaram a rutura de testes rápidos VIH na região, o que foi solucionado
com o apoio do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, que forneceu testes rápidos VIH de 3ª
geração.
O contexto social e as restrições económicas, têm limitado a possibilidade do CAD realizar atividades
de prevenção, aconselhamento e testes rápidos VIH na comunidade, no entanto, a capacidade de
intervenção está a recuperar.
Também não tem sido possível produzir e divulgar material informativo, como era prática em anos
anteriores.

Medidas para um reforço positivo do desempenho
Para o CAD poder funcionar e continuar a implementar, dinamizar e acompanhar as actividades a realizar
na comunidade e em instituições de Saúde (ACeS, ETETS e hospitais) é fundamental que tenha uma equipa de
trabalho estável.
Deste modo, é urgente que seja integrada nesta equipa uma enfermeira com perfil e interesse em trabalhar
na área da infeção VIH (prevenção, promoção da saúde e deteção precoce).
Pelo facto da psicóloga do CAD não poder realizar formações, é igualmente importante que o CAD tenha o
apoio duma outra psicóloga, com capacidade para realizar formações, mesmo que o seja em tempo parcial.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: PROGRAMA REGIONAL PARA A INFEÇÃO VIH/SIDA

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades
e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO
DA ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

c)

c)

c)

(1)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

OE1

OE1

OE1

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop

(2)

(O)

(3)

Realização

Meta 2015
(O)

Resultado

596

600

578

100

1300

Sónia Paiva

ASPFP e AO

2.3

Objetivo partilhado com a equipa
do CAD

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

Responsável
pela execução
(O)

Atividade
Contributos paras
Constante No
as Orientações
Orçamento (O) Estratégicas do
(4)
MS (O) (5)

Valores
Prévios
(QA)

Observações (QA)

Nº de testes rápidos realizados no CAD

Qualidade

Nº de projetos em prevenção e deteção
precoce, acompanhados pelo CAD e
desenvolvidos em instituições de saúde, na
Realização
comunidade e junto de populações
vulneráveis em parceria com ONG e outras
instituições.

9

12

16

2

22

Helena Ferreira

ASPFP e AO

2.3

Objetivo partilhado com a equipa
do CAD

Eficácia

Nº de intervenções realizadas na
Universidade do Algarve, em parceria com a Realização
APF

16

16

20

3

22

Fátima Vidinha

ASPFP e AO

2.3

Objetivo partilhado com a equipa
do CAD

Nº de intervenções realizadas no Centro
Comercial Continente de Portimão, em
Realização
parceria com o ACES do Barlavento e DICAD

6

6

5

1

11

Fátima Vidinha

ASPFP e AO

2.3

Objetivo partilhado com a equipa
do CAD

Nº de intervenções realizadas na época de
verão (período de Junho a Setembro)

Realização

33

20

23

5

44

Fátima Vidinha
Sónia Paiva

ASPFP e AO

2.3

Objetivo partilhado com a equipa
do CAD

Eficácia

Nº de intervenções realizadas por ocasião
das comemorações da Semana Europeia do
Realização
Teste VIH e do Dia Mundial de Luta Contra a
SIDA

30

20

31

5

28

Fátima Vidinha
Sónia Paiva

ASPFP e AO

2.3

Objetivo partilhado com a equipa
do CAD

Eficácia

% de ACeS que efetuam o teste rápido de
Realização
deteção da infeção VIH

100%

100%

100%

0

100%

Fátima Vidinha
Sónia Paiva

ASPFP e AO

2.3

Objetivo partilhado com a equipa
do CAD

Eficácia

% de ETETs que efetuam o teste rápido de
deteção da infeção VIH

Realização

100%

100%

100%

0

100%

Fátima Vidinha
Sónia Paiva

ASPFP e AO

2.3

Objetivo partilhado com a equipa
do CAD

Qualidade

Realização de cursos de formação sobre
aconselhamento e deteção da infeção VIH para
profissionais da ARS Algarve e de outras
instituições/ONG

Realização

0

1

0

0

2

Helena Ferreira

ANC

2.3

Objetivo partilhado com a equipa
do CAD

% de hospitais públicos, ONG e outras
instituições que distribuem preservativos

Realização

100%

80%

100%

20%

100%

Fátima Vidinha

ASPFP

2.3

Objetivo partilhado com a equipa
do CAD

% de ACeS que distribuem preservativos

Realização

100%

80%

100%

20%

100%

Fátima Vidinha

ASPFP

2.3

Objetivo partilhado com a equipa
do CAD

% de ACeS com o Programa de Trocas de
Seringas implementado

Realização

100%

100%

100%

0

100%

Fátima Vidinha

ASPFP e AO

2.3

Objetivo partilhado com a equipa
do CAD

Eficácia

Reforçar a implementação do Programa “Diz
não a uma seringa em 2ª mão” nos Cuidados Eficácia
de Saúde Primários

Relatório de Atividades - 2015

Tipo de
Indicador (O)

Eficácia

Eficácia
Reforçar as estratégias de prevenção e
deteção precoce da infeção por VIH na
comunidade em geral com destaque para as
populações mais vulneráveis, e através dos
Cuidados de Saúde Primários como atividade Eficácia
integrada na rotina da prática clínica

Reforçar a estratégia de promoção da
utilização do preservativo, adaptada aos
vários contextos epidemiológicos e através
dos Cuidados de Saúde Primários

Indicador (O)
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2.1.4.

O Núcleo de Monitorização e Análise de Medicamentos e Análise de Meios
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica

O Núcleo de Monitorização e Análise de Medicamentos e MCDT, conforme a designação indica, tem como
missão, monitorizar a prescrição de Medicamentos e MCDT pelos médicos do S.N.S. da Região de Saúde do
Algarve.
De acordo com a alínea o) do n.º 1 do artigo 3.º dos estatutos da Administração Regional de Saúde do
Algarve, I.P., anexo à portaria n.º 156/2012 de 22 de Maio, cabe ao Departamento de Saúde Pública e
Planeamento ―Desenvolver instrumentos de apoio à gestão que permitam a promoção do uso racional de
recursos materiais e financeiros, nomeadamente nas áreas do medicamento, dos dispositivos médicos e dos
exames complementares de diagnóstico, bem como avaliar o cumprimento das orientações e políticas
nacionais nestes domínios‖.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Actividades Previstas no Plano:
No referente às actividades previstas para 2015, adianta-se que as mesmas, a saber:




TOP+ Medicamentos;
TOP+ MCDT;
Relatório de Prescrição de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica.

Foram todas cumpridas, sendo que o relatório foi executado a 100%.
Relativamente aos ―TOP+‖, foram cumpridas as metas, mas fora do tempo estabelecido no plano de
actividade, dado o atraso na obtenção da informação da fonte SIARS. O referido atraso deveu-se à
mudança de entidade gestora da aplicação SIARS.
Actividades não Previstas no Plano:
Causas exógenas à instituição A.R.S.:
•
•

Apoio à Inspecção Geral de Actividades em Saúde (IGAS), em vários processos de averiguação;
Apoio ao Grupo Regional do Programa de Prevenção e Controlo das Infecções e Resistência aos
Antimicrobianos (Dra. Helena Massena) na representação da ARS Algarve, I.P. no Simpósio da
Associação Portuguesa de Infecção Hospitalar .

Causas endógenas à instituição A.R.S.:
•
•
•
•
•

Apoio ao Gabinete Jurídico, desta ARS, no decurso de diversas diligências referentes a Inquéritos /
Processos Disciplinares internos;
Apoio aos Presidentes dos Conselhos Clínicos e da Saúde sempre que são solicitados dados no âmbito
do núcleo;
Apoio ao Grupo Regional do Programa de Prevenção e Controlo das Infecções e Resistência aos
Antimicrobianos (P.P.C.I.R.A.);
Apoio ao Centro de Medicina e Reabilitação do Sul na área de prescrição de medicamentos;
Apoio ao Sr. Presidente do Conselho Directivo da ARS Algarve, I.P., na área de prescrição de
medicamentos e meios complementares de diagnóstico e terapêutica.

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos


Relatório de Prescrição de Medicamentos referente a 2014;
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Relatório de Prescrição de MCDT referente a 2014;

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
O incumprimento verificado no Plano de actividade e no concernente às datas (metas) deveu-se à resposta
não atempada do Sistema de Informação das ARS (SIARS).
Medidas para um reforço positivo do desempenho
Dado o volume de solicitações a que o exíguo núcleo está sujeito, bem como as competências noutras áreas
dos serviços a que os dois elementos têm de atender por força das suas funções, seria aconselhável o
respectivo reforço com mais um elemento.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Núcleo de Monitorização e Análise de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às
necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO
DA ARS

Atribuições Articulação com
os Objetivos
Objetivos Operacionais
da Unidade
Estratégicos (OE )
(OOp) da Unidade
Orgânica (O)
do QUAR da ARS,
Orgânica (O)
(1)
Algarve (O)

alínea o) ; p)

alínea o) ; p)

alínea o) ; p)

OE1;OE4

OE1;OE4

OE1;OE4;OE5

Monitorizar e analisar os
maiores prescritores (TOP
+) na Região de Saúde do
Algarve.

Monitorizar e analisar
Exames Complementares
mais pedidos (TOP +) na
Região de Saúde do
Algarve.

Parâmetro

Meta 2015
(O)

Tolerância
(QA)

Resultado

Valor crítico
(O)

Responsável pela execução
(O)

Atividade
Constante No
Orçamento (O)
(4)

Contributos
paras as
Orientações
Estratégicas do
MS (O)

Observações (QA)

(5)

Divulgação da informação para o CD/ACES
(n= 1ºtrimestre)

Resultado

16-abr

Até ao dia 20
do mês n+2

15-12-2015

3 dias

Até ao dia 15 do
mês n+2

NMAMCDT

ANC

3.5; 3.6; 3.7;
3.12; 3.13

O cumprimento dos prazos é válido quando o
SIARS gerar os relatórios definidos para os
indicadores

Divulgação da informação para o CD/ACES
(n= 2ºtrimestre)

Resultado

20-jul

Até ao dia 20
do mês n+2

15-12-2015

3 dias

Até ao dia 15 do
mês n+2

NMAMCDT

ANC

3.5; 3.6; 3.7;
3.12; 3.13

O cumprimento dos prazos é válido quando o
SIARS gerar os relatórios definidos para os
indicadores

Divulgação da informação para o CD/ACES
(n=3ºtrimestre)

Resultado

-

Até ao dia 20
do mês n+2

15-12-2015

3 dias

Até ao dia 15 do
mês n+2

NMAMCDT

ANC

3.5; 3.6; 3.7;
3.12; 3.13

O cumprimento dos prazos é válido quando o
SIARS gerar os relatórios definidos para os
indicadores

Divulgação da informação para o CD/ACES
(n=4ºtrimestre)

Resultado

-

Até ao dia 20
do mês n+2

02-03-2016

3 dias

Até ao dia 15 do
mês n+2

NMAMCDT

ANC

3.5; 3.6; 3.7;
3.12; 3.13

O cumprimento dos prazos é válido quando o
SIARS gerar os relatórios definidos para os
indicadores

Divulgação da informação para o CD/ACES
(n=trimestre)

Resultado

16-abr

Até ao dia 20
do mês n+2

15-12-2015

3 dias

Até ao dia 15 do
mês n+2

NMAMCDT

ANC

3.5; 3.6; 3.7;
3.12; 3.13

O cumprimento dos prazos é válido quando o
SIARS gerar os relatórios definidos para os
indicadores

Divulgação da informação para o CD/ACES
(n=trimestre)

Resultado

20-jul

Até ao dia 20
do mês n+2

15-12-2015

3 dias

Até ao dia 15 do
mês n+2

NMAMCDT

ANC

3.5; 3.6; 3.7;
3.12; 3.13

O cumprimento dos prazos é válido quando o
SIARS gerar os relatórios definidos para os
indicadores

Resultado

-

Até ao dia 20
do mês n+2

0

3 dias

Até ao dia 15 do
mês n+2

NMAMCDT

ANC

3.5; 3.6; 3.7;
3.12; 3.13

O cumprimento dos prazos é válido quando o
SIARS gerar os relatórios definidos para os
indicadores

Divulgação da informação para o CD/ACES
(n=trimestre)

Resultado

-

Até ao dia 20
do mês n+2

0

3 dias

Até ao dia 15 do
mês n+2

NMAMCDT

ANC

3.5; 3.6; 3.7;
3.12; 3.13

O cumprimento dos prazos é válido quando o
SIARS gerar os relatórios definidos para os
indicadores

Recolher, tratar e divulgar os dados
estatísticos relativos ao ano transacto 2014

Realização

30-jun

Até ao dia 30
de Julho

29-05-2015

10 dias

Até ao dia 30 de
Junho

NMAMCDT

ANC

3.5; 3.6; 3.7;
3.12; 3.13

O cumprimento dos prazos é válido quando o
SIARS gerar os relatórios definidos para os
indicadores

eficiência

eficiência Divulgação da informação para o CD/ACES

Elaborar relatório de
Prescrição de Meios
qualidade
Complementares de
Diagnóstico e Terapêutica
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(2)

Oop (O)

Valores
Tipo de
Prévios
Indicador (O) (3)
(QA)

(n=trimestre)
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2.2.

Departamento de Gestão e Administração Geral (DGAG)

As competências do Departamento de Gestão e Administração Geral (DGAG) são as expressas nos Estatutos
da ARS Algarve, IP (Artigo 5º, da Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio, publicada no DR n.º 99, Série I, de
22 de maio de 2012.
Assegurar a gestão e otimização dos recursos Financeiros, Patrimoniais a missão do DGAG abrange
diferentes domínios:
•
•
•

Financeira (Assegurar a Gestão e Orçamental, Contabilidade Geral e Controlo Orçamental);
Prestações Indiretas e faturação (Gestão das convenções com entidades privadas e disposições
financeiras no âmbito dos regulamentos comunitários e outros);
Núcleo de Sistemas de Informação e Comunicações.

Das atividades realizadas em 2015 pela DGAG destacam-se:
•
•
•

•
•
•

Participação no grupo de trabalho a nível Nacional para implementação do Projeto: ‖PRVR – Portal
de Requisição de Vinhetas e Receitas;
Participação no grupo de trabalho a nível Nacional, de acompanhamento da Conferência de Faturas
de Farmácias e de Meios Complementares de Diagnóstico, pelo CCF da Maia;
Análise e conferência dos vários documentos como sejam os balancetes, situação económicofinanceira, controlo orçamental, balanços e demais peças que mensalmente são elaboradas e
remetidas à ACSS, à Direção Geral do Orçamento e Outras Entidades;
Prestar informações decorrentes de solicitações internas e externas;
Manutenção de sistemas e das infraestruturas tecnológicas;
Apoio técnico aos utilizadores no âmbito dos sistemas e infraestruturas tecnológicas;

Síntese da Situação Económica e Financeira
Situação Patrimonial
O exercício de 2015 foi marcado por agravamento da situação económica e financeira registando-se, pela
segunda vez nos últimos três anos um Resultado Líquido negativo.
Analisando a evolução do Balanço Sintético do período, que se apresenta na tabela seguinte, conclui-se que
a estrutura financeira foi fortemente afetada pelo prejuízo do exercício, apresentando um Fundo Patrimonial
negativo. De destacar ainda as dificuldades de tesouraria sentidas pela ARS Algarve IP, na medida em que
as disponibilidades cobrem apenas 4,96% das dívidas a terceiros de curto prazo.
No quadro seguinte apresenta-se a evolução da situação patrimonial no triénio 2013/2015.
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Tabela 41: Situação

patrimonial no triénio 2013/2015

O Balanço, retratando a situação patrimonial da ARS Algarve IP à data de encerramento do exercício
(31/12/2015), apresenta um ativo líquido de cerca de 50,1 milhões de euros, registando um acréscimo de
12,51% face ao ano anterior, a qual é explicada pelo acréscimo de 32,08% no circulante, devido à
tendência de crescimento significativo das existências e dos acréscimos e diferimentos, resultante da
regularização das amortizações referente aos edifícios alugados e não entregues.
Nas restantes rubricas do ativo é de assinalar um crescimento das dividas de terceiros, em consequência do
atraso de pagamento do Centro Hospitalar do Algarve. No que respeita às disponibilidades, as mesmas
registam uma quebra ligeira, relativamente ao ano anterior, decorrente da forte redução de receitas.
No que respeita ao Passivo, o mesmo regista um acréscimo de 9,44%, a qual é explicado pelo acréscimo das
dívidas a terceiros, mais 2,96 milhões de euros face ao ano anterior, resultado da redução de receita e da
criação de provisões para risco e encargos devido a processos judiciais em curso.
É de salientar a degradação dos Fundos Próprios, devido à incorporação do resultado liquido negativo de
2014.
Em consequência do prejuízo registado, no final do exercício, o Balanço apresenta uma estrutura financeira
desequilibrada, como se deduz da evolução dos rácios de estrutura financeira e de liquidez, constantes da
tabela seguinte:
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Tabela 42: Rácios

Financeiros

Como se pode observar pela análise da tabela, a evolução dos rácios de tesouraria evidencia uma ligeira
melhoria da situação financeira da instituição em 2015, apesar de negativa. Esta situação como facilmente se
deduz, afeta significativamente a solvabilidade geral, a qual regista valor negativo (-0,01).
Análise da Situação Económica
No que respeita à situação económica, que passaremos a analisar de forma sintética com base na Conta de
Exploração e na desagregação dos custos, constatamos que há um acentuada redução (4,53%) no período
em análise (2013 – 2015), acompanhada de uma alteração significativa em 2015 relativamente ao ano
anterior (-4,94%), o que traduz, de forma relevante, a alteração das orientações da Tutela, passando a
existir um maior enfoque na redução e contenção da Despesa.
Do lado dos Proveitos, maioritariamente proveniente do Orçamento de Estado (90,2% em 2013, 91,17% em
2014 e 92,76% em 2015), registou-se uma acentuada redução destes no período em análise (2013 – 2015),
num total de 7,48%, com uma redução de 5,3%, em 2015, relativamente ao ano anterior.
Em consequência desta evolução, como se pode observar na tabela seguinte, verificou-se um prejuízo de
2,76 M€ em 2015.
Tabela 43: Resumo da Situação Económica

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 4, os custos de exploração atingiram em 2015 um total de 155,198
milhões euros, tendo decrescido no triénio 2013 – 2015, cerca de 7,36 milhões de euros, correspondente a
uma redução de 4,53 %, com um decréscimo de 8,06 milhões em 2015.
Este decréscimo dos custos resulta essencialmente da redução de Custos com Pessoal e da redução na rúbrica
Custos e Perdas Extraordinárias, que no ano anterior tinha crescido em consequência da anulação de
facturação da ADSE, e acertos relativo ao subsídio de Férias.
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Tabela 44: Demonstração

de Resultados 2013/2015

Com uma tendência positiva de contenção, no triénio 2013 – 2015, salienta-se as rúbricas de Fornecimento e
Serviços Externos, com uma quebra de 4,09% no triénio, correspondente a cerca de 4,96 milhões de euros, e
um decréscimo de 0,43%, relativamente ao ano de 2014.
No que respeita aos custos com Subcontratos, a tabela 5 apresenta, de forma desagregada, a evolução das
principais componentes desta rubrica. Assim, os Subcontratos apesar de registarem uma redução de 5,01% no
triénio, apresentam um ligeiro crescimento de 0,41% em 2015 face ao ano anterior.
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Tabela 45: Evolução

dos Custos com Subcontratos

A tabela acima demonstra que os custos com Meios Complementares de Diagnóstico (MCD) em 2015,
continuam a crescer, apresentando um acréscimo de 7,48%, relativamente a 2014, destacando-se a
Patologia Clínica, e a Cardiologia com um acréscimo, respetivamente, de 7,21% e 8,62%.
Os custos com Meios Complementares de Terapêutica, em 2015, apresentam um decréscimo de 6,28%,
relativamente a 2014, destacando-se pela positiva os Cuidados Respiratórios Domiciliários, com uma redução
de 64,52%, devido à redução do custo por motivo de aquisição ao abrigo do CP 2013/100, e também pelo
facto de a facturação da responsabilidade do Centro Hospitalar do Algarve, referente ao período de
janeiro a agosto, ter sido facturada, directamente pelas empresas ao próprio CHA e não à ARS Algarve.
Como se pode ainda observar na tabela, a Prescrição de Medicamentos apresenta no triénio uma redução
de 1,84%, enquanto que relativamente a 2014 apresenta um crescimento moderado, na ordem de 1,34%.
Este acréscimo foi mais elevado nos fornecimentos efectuados pelas farmácias hospitalares. A rubrica
medicamentos fornecidos pelas farmácias privadas continua a crescer registando um crescimento no triénio de
2,63 % e de um acréscimo de 1,86%, relativamente a 2014.
Os Internamentos registaram, um crescimento superior á media, com 17,72%, que se explica pelo crescimento
da oferta na Rede de Cuidados Continuados, com um acréscimo de 7,61% no triénio e de 16,91% em 2016
face a 2014.
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Tabela 46:

Evolução dos Custos com Pessoal

As Despesas com Pessoal atingiram um montante de 45,8 milhões de euros, menos 3,6% que em 2014,
redução explicada pela redução dos efectivos e de suplementos remuneratórios. Os custos com Pessoal
registaram uma redução de 3,71% no período de 2013/2015.
Proveitos e Ganhos
Conforme se pode observar na tabela seguinte (Tabela 7), verifica-se que em 2015 voltou a ocorrer uma
quebra dos proveitos, que se traduziu numa redução da ordem de 5,3%, correspondente a 8,53 milhões de
euros, tendo decrescido no triénio de 2013 – 2015, em cerca de 12,3 milhões de euros, correspondente a
uma redução de 7,48%.
Analisando a estrutura dos proveitos e a sua evolução, verifica-se que esta quebra resulta fundamentalmente
da redução das transferências recebidas directamente do Orçamento de Estado para financiamento do
sistema (1,9 milhões em 2014, e 5,3 milhões, em 2015).
A quebra no montante recebido, proveniente de transferências orçamentais, resultou de uma redução da
dotação orçamental atribuída à ARS.
A redução da rúbrica Outros Proveitos Operacionais decorre da diminuição da facturação a outras entidades
do Serviço Nacional de Saúde.
O aumento da rubrica Proveitos e Ganhos Extraordinários decorre de regularizações referente à
especialização e da redução do valor das provisões inseridas em 2014.
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Tabela 47:

Proveitos e Ganhos

Resultados
Para além da análise ao Balanço e à Demonstração de Resultados, que faz parte integrante deste Relatório,
é importante salientar alguns aspetos fundamentais relativos ao exercício de 2015, que registou um resultado
líquido negativo de 2,76 milhões de euros, um resultado operacional negativo de 3,9 milhões de euros e um
EBITA negativo 1,1 milhões de euros.

Tabela 48: Resultados
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2.3. Departamento de Contratualização (DC)
Ao Departamento de Contratualização, abreviadamente designado por DC, compete participar na definição
dos critérios para a contratualização dos serviços de saúde e ainda:
•
•
•

•

•

Propor a afectação de recursos financeiros às instituições ou serviços integrados ou financiados pelo
SNS ou entidades de natureza privada com ou sem fins lucrativos, que prestem cuidados de saúde;
Preparar e acompanhar o processo de contratualização e revisão de contratos no âmbito das
parcerias público-privadas, e propor a afetação dos respectivos recursos financeiros;
Preparar e acompanhar a celebração e a execução dos contratos, protocolos e convenções de
âmbito regional, bem como efectuar a respectiva avaliação no âmbito da prestação de cuidados de
saúde, dos cuidados continuados integrados e dos programas de intervenção local nos
comportamentos aditivos e nas dependências;
Assegurar a avaliação de desempenho das instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde,
de acordo com as políticas definidas e com as orientações e normativos emitidos pelos serviços e
organismos centrais competentes nos diversos domínios de intervenção;
Propor a realização de auditorias administrativas e clínicas.

Compete ainda ao DC, no âmbito de intervenção, proceder à difusão das normas e orientações técnicas e de
outros instrumentos de apoio técnico à actividade dos estabelecimentos de saúde, apoiar a sua
implementação e monitorizar a sua execução.
A contratualização relativa às áreas de Cuidados Continuados Integrados e dos Programas de Intervenção
Local nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, ainda que formalmente integradas neste
Departamento, continuam a ser geridas por estruturas próprias, que dependem directamente do Conselho
Directivo da ARS.
Em termos de organização interna, o Departamento está estruturado nas seguintes áreas funcionais, abaixo
desenvolvidas:
A - Contratualização com unidades e estabelecimentos de saúde, designadamente os Agrupamentos de
Centros de Saúde (ACES) e os hospitais do SNS;
B - Contratualização e gestão de contratos em regime de parceria público-privadas;
C - URGIC – Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC);
D - Convenções e Acordos com entidades do sector privado e social e gestão da referenciação de utentes;
E - Gestão do Sistema de Informação da Saúde Oral e gestão operacional e das adesões ao Programa
Nacional de Promoção da Saúde Oral.
Em síntese, no ano de 2015 o DC desenvolveu a sua actividade com o efectivo correspondente a 5 pessoas
ETC (Equivalente a Tempo Completo).
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Actividades Desenvolvidas Previstas no Plano
1.a. – Contratualização com unidades e estabelecimentos de saúde, designadamente hospitais do SNS e
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES)
No âmbito do ponto 1.a., o DC desenvolveu as seguintes actividades:
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•

•
•

•
•

•

Participar no processo de elaboração de normas, orientações metodológicas e instrumentos
contratuais, no âmbito da contratualização com os serviços prestadores de cuidados de saúde através
da participação nas reuniões promovidas pela ACSS com os departamentos de contratualização das
ARS;
Participar nas reuniões do Grupo de Governação da Plataforma SIM@SNS;
Assegurar a preparação e desenvolvimento dos processos de contratualização com os hospitais do
SNS (Centro Hospitalar do Algarve, EPE) e com os Agrupamentos de Centros de Saúde da região
(ACES Algarve I – Central; ACES Algarve II – Barlavento; ACES Algarve III – Sotavento);
Apoiar os ACES no desenvolvimento dos respectivos processos de contratualização interna e
monitorizar a execução dos planos de acção das suas unidades funcionais;
Elaborar relatórios de acompanhamento e avaliação do desempenho das entidades e serviços
prestadores de cuidados de saúde e promover a realização de reuniões periódicas de
acompanhamento da execução dos contratos-programa e planos de acção;
Integrar a Comissão de Acompanhamento Externo do Processo de Contratualização das Unidades de
Saúde Familiar do Algarve.

1.b. - Contratualização e gestão de contratos em regime de parceria público-privadas
No âmbito do ponto 1.b., o DC desenvolveu as seguintes actividades:
•

•
•

Participação nos trabalhos da Equipa de Projecto para a preparação e lançamento do processo de
contratação para a celebração de um novo Contrato de Gestão do Centro de Medicina Física e
Reabilitação do Sul, em regime de uma nova parceria público-privada.
Acompanhamento e monitorização da actividade do CMFRSul, integrado na ARS Algarve, após a
cessação da Parceria Público-privada.
Esclarecimento de dúvidas e outras questões sobre procedimentos para referenciação de utentes
para o CMR Sul colocadas por utentes, médicos das unidades funcionais dos ACES da região e ULS
da Região de Saúde do Alentejo, entre outros;

1.c. - URGIC – Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC)
No âmbito do ponto 1.c., o DC desenvolveu as seguintes actividades:
•
•

•

•
•
•

•
•

Gestão dos contratos de convenção;
Actualização das convenções, a pedido dos hospitais convencionados, relativamente à inserção ou
suspensão de procedimentos (ICD9), de médicos e de outros recursos humanos afectos a cada
convenção;
Monitorização da actividade nos hospitais de origem e de destino tendo em vista a verificação do
cumprimento das normas e procedimentos aplicáveis ao programa e gestão das desconformidades
identificadas;
Gestão da movimentação dos processos de transferência, devolução, cancelamento, suspensão, entre
outros.
Facturação:
Validação, conferência e verificação mensal da facturação dos hospitais convencionados e
apuramento final dos valores a pagar às entidades convencionadas e a facturar às entidades
financeiramente responsáveis;
Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestral e anual;
Apoio telefónico, por escrito e presencial a utentes, profissionais e entidades prestadoras de cuidados
de saúde;
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•

A UCGIC não organizou reuniões nacionais de coordenação do SIGIC e discussão, nem deu
contributos técnicos para apoio à elaboração de legislação e outros instrumentos de regulação e
operacionais (Manual SIGIC ou outras normas).

1.d. - Convenções e Acordos com entidades do sector privado e social e gestão da referenciação de utentes
No âmbito do ponto 1.d., o DC desenvolveu as seguintes actividades:
•
•

•
•
•
•

Gestão das convenções – instrução de novos processos de convenção e de alterações às convenções
em vigor;
Participar no processo de elaboração de normas, orientações metodológicas e instrumentos
contratuais, através da participação nas reuniões promovidas pela ACSS com os departamentos de
contratualização das ARS;
Preparar e apoiar o desenvolvimento de processos de contratação da prestação de serviços de
saúde em regime de convenção de âmbito regional;
Avaliar e emitir de pareceres sobre propostas de Acordos/ Convenções e actualização das que se
encontram em vigor;
Acompanhar e monitorizar a execução dos Acordos/ Convenções em vigor;
Prestar apoio informativo aos utentes, prestadores e serviços referenciadores, no âmbito do acesso,
da prestação dos cuidados e da respectiva referenciação.

1.e. - Gestão do Sistema de Informação da Saúde Oral e gestão operacional e das adesões ao Programa
Nacional de Promoção da Saúde Oral
No âmbito do ponto 1.e., o DC desenvolveu as seguintes actividades:
•
•
•
•

•
•

Gerir os processos de adesão/cancelamento das entidades prestadoras de cuidados registados no
Sistema de Informação da Saúde Oral (SISO);
Recepção e validação, no sistema de informação (SISO), dos pedidos de pagamento dos chequesdentista e promover o pagamento dos serviços validados;
Acompanhar a execução do PNPSO nas várias vertentes reportando ao coordenador regional do
programa e à Direcção-Geral da Saúde e elaborar os relatórios de acompanhamento;
Prestar apoio informativo aos utentes e aos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e aos
prestadores na execução dos respectivos procedimentos, por telefone, por escrito e por via
presencial;
Não foi realizada nenhuma auditoria interna ao Programa. Esta situação é da competência da
Direcção-Geral da Saúde.
Gestão das reclamações dos utentes.

Actividades Desenvolvidas Não Previstas no Plano
No âmbito do ponto 2, o DC desenvolveu as seguintes actividades:
•

•

•

Em 2015, considerando a reversão do CMR Sul para a ARS em Novembro de 2013, participar na
Unidade Técnica de Acompanhamento de Projectos/ Equipa de Projecto que tem como objectivo,
entre outros, o estudo e preparação do lançamento de uma parceria público-privada para a gestão
do CMR Sul.
Participar no Grupo de Trabalho para auditoria no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários,
dinamizado pela ACSS, por nomeação do Presidente do Conselho Directivo da ARS Algarve, IP do
dia 23/03/2015;
Participar nas reuniões do Grupo de Governação da Plataforma SIM@SNS;
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•
•

Integrar a Comissão de Acompanhamento Externo do Processo de Contratualização das Unidades de
Saúde Familiar do Algarve;
Monitorização de Protocolo para Acompanhamento de grávidas do ACES Central e Sotavento por
motivo de redução da capacidade do CHA, com início em Agosto e término em Dezembro de 2015.

– Actividades previstas no âmbito dos objectivos operacionais
OOp 1. Aumentar a proporção de primeiras consultas hospitalares referenciadas pelos CSP via CTH no
total de primeiras consultas hospitalares
Foi estabelecido como indicador o ―aumento da proporção de primeiras consultas hospitalares referenciadas
pelos CSP via CTH no total de primeiras consultas hospitalares‖. Tinha sido definida uma meta baseada em
informação incorrecta, tendo este limite inferior sido corrigido para 30%. Foram realizadas (no CHAlgarve)
em tempo adequado 19.001 primeiras consultas de um total de 85.415 primeiras consultas, com o resultado
do indicador em 22,2%.
Note-se, no entanto, que não se trata de um objectivo da área de gestão do Departamento, mas sim das
Unidades Hospitalares contratualizadas. O Departamento apenas procedeu ao acompanhamento deste
indicador de acessibilidade e diligenciou junto das unidades hospitalares, no sentido de se tomarem medidas
para melhorar o acesso à primeira consulta de especialidade em tempo adequado.
Sobre a realização do indicador, a ARS Algarve não atingiu este objectivo, com uma taxa de realização de
74%.
OOp2. Promover a melhoria do acesso a cuidados cirúrgicos em tempo adequado
Foi estabelecido como indicador a ―proporção de cirurgias programadas realizadas em tempo adequado‖.
Foi definido como meta ficar acima de 90%. Foram realizadas em tempo adequado 10.069 de 11.992
cirurgias programadas, com o resultado do indicador em 84%.
Note-se, no entanto, que não se trata de um objectivo dependente da área de gestão do Departamento, mas
sim das Unidades Hospitalares contratualizadas (o CHA e os hospitais de destino). O Departamento apenas
procedeu ao acompanhamento deste indicador de acessibilidade e diligenciou junto das unidades
hospitalares, no sentido de se tomarem medidas para melhorar o acesso à primeira consulta de especialidade
em tempo adequado, designadamente através do envio trimestral de relatórios de acompanhamento do
SIGIC, com recomendações sobre a melhoria da actividade cirúrgica.
Sobre a realização do indicador, a ARS Algarve não atingiu este objectivo, com uma taxa de realização de
93%.
OOp3. Consolidar o modelo organizacional dos Cuidados de Saúde Primários na região
Foi estabelecido como indicador a ―proporção de USF e UCSP que contratualizaram a sua actividade no
âmbito do processo de contratualização interna‖. Foi definido como meta contratualizar acima de 80% destas
unidades funcionais. Foram contratualizadas 26 de 29 unidades funcionais existentes, com o resultado do
indicador em 89,7%.
Não contratualizaram a USF Esteva, por estar em início de actividade (iniciou a atividade em Setembro de
2015, e 3 meses de actividade não é suficiente para ser realizada a avaliação – de acordo com a
metodologia da ACSS), a USF Guadiana, por não ter contratualizado e por estar em processo de
desagregamento em duas novas unidades, a USF Levante e a UCSP Baesuris (não sendo possível avaliar a
mesma); e por fim, não contratualizou a UCSP S. Brás de Alportel, que por motivos externos à ARS (ter-se
recusado assinar a carta de compromisso), iniciou, mas não concluiu o processo de contratualização. Este
processo só se encontra fechado com a assinatura da Carta de Compromisso.
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A carência de médicos na região e os problemas de gestão daí decorrentes, cuja resolução exige uma
grande dedicação dos órgãos e estruturas de apoio à gestão dos ACES, que estão subdotados de recursos
técnicos, e as debilidades organizacionais dos ACES e de muitas das suas Unidades Funcionais, não afectaram
a taxa de execução deste indicador.
Sobre a realização do indicador, a ARS Algarve superou este objectivo, com uma taxa de realização de
112%.
OOp4. Reforçar o processo de contratualização nos CSP
Foi estabelecido como indicador a ―proporção de Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) e de Saúde
Pública (USP) que contratualizaram a sua actividade no âmbito do processo de contratualização interna‖. Foi
definido como meta contratualizar acima de 40% destas unidades funcionais. Foram contratualizadas 11 de
14 unidades funcionais existentes, com o resultado do indicador em 78,6%.
A carência de médicos na região e os problemas de gestão dai decorrentes, cuja resolução exige uma
grande dedicação dos órgãos e estruturas de apoio à gestão dos ACES, que estão subdotados de recursos
técnicos, e as debilidades organizacionais dos ACES e de muitas das suas Unidades Funcionais, colocaram
fundadas dúvidas sobre a existência de condições objectivas para contratualizar um compromisso válido com
algumas destas unidades, nomeadamente UCC e USP.
Assim, considerando o facto de na metodologia já constarem indicadores e referenciais para a
contratualização com as UCC’s, o Conselho Directivo da ARS Algarve, IP emitiu orientações no sentido de
todas estas unidades também contratualizassem a sua atividade.
Sobre a realização do indicador, a ARS Algarve superou este objectivo, com uma taxa de realização de
196%.
OOp5. Melhorar o processo de gestão dos Acordos e Convenções em vigor na região e da difusão da
informação, através da implementação de um sistema de informação que permita aos diversos
intervenientes o acesso "on-line" aos processos e facilite a difusão da informação.
Este objectivo mede a realização de um projecto para melhoria do processo de gestão da área de acordos e
convenções, através da implementação de um sistema de informação que permite aos diversos intervenientes,
ARS, utentes, prestadores e convencionados, o acesso "on-line" aos processos e facilite a difusão da
informação. Este projecto é partilhado entre o DC e o NSIC.
No ano de 2014, o DC já tinha cumprido a sua parte do objectivo (definição de conteúdos e especificações
técnicas), e que estava à espera da NSIC para o concretizar Por motivos exógenos (externos) e não
controláveis, a NSIC não teve condições de afectar recursos humanos para este novo projecto, não se
concretizando a implementação desta base de dados.
Assim, à semelhança do ano anterior, e pelos motivos explicados, este objectivo foi considerado cumprido.
Desta forma, sobre a realização deste indicador, a ARS Algarve atingiu o objectivo, com uma taxa de
realização de 100%.
OOp6. Revisão dos Acordos em vigor com as Entidades do Sector Social, tendo em vista a sua
adequação à legislação em vigor
Com a publicação dos Decretos-Lei n.º 138 e n.º 139 de 9 de Outubro, o primeiro referente às entidades
convencionadas, e o segundo referente às IPSS, na situação específica das IPSS, a ARS deveria ter revisto os
acordos em vigor até Outubro de 2014, o que não aconteceu.
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Em 2015, conforme explanado no ponto seguinte do relatório - causas de incumprimento de actividades ou
projectos não executados ou com resultados insuficientes, por dificuldade de recursos humanos e alteração de
prioridades do Departamento por decisão do CD, não foi possível realizar a revisão de qualquer acordo.
Sobre a realização do indicador, a ARS Algarve não atingiu este objectivo, com uma taxa de realização de
0%.
OOp7. Promover a melhoria da taxa de utilização dos cheques-dentista no âmbito do PNPSO na região
A execução da atividade do PNPSO depende directamente dos técnicos (higienistas orais, enfermeiros, entre
outros), que são funcionalmente dependentes do Coordenador Regional do PNPSO, em articulação com os
três coordenadores locais (Barlavento, Central e Sotavento), que articula com o Director do DSPP.
O Departamento de Contratualização procedeu ao acompanhamento deste indicador de acessibilidade,
recebeu e validou a facturação remetida pelos médicos dentistas e garantiu o backoffice no SISO. Para se
atingir melhores resultados, o DC diligenciou junto do DSPP e dos próprios gestores locais de Saúde Oral, no
sentido de se tomarem medidas para promover a melhoria da taxa de utilização dos cheques-dentista no
âmbito do PNPSO na região.
Foi estabelecido como indicador a ―taxa de utilização global de cheques-dentistas‖, com a meta em 80%.
Foram utilizados 19.485 de 25.769 cheques-dentistas.
A totalidade da execução é externa ao DC, sem qualquer tipo de coordenação técnica ou funcional deste
departamento sobre os técnicos das USP’s e das URAP’s, apesar de a taxa de execução (75,6%) ser inferior
à meta definida. Assim, sobre a realização do indicador, a ARS Algarve não atingiu este objectivo, com uma
taxa de realização de 95%.
Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
Provas Públicas da cadeira de dissertação no âmbito do Mestrado em Economia da Inovação e
Empreendedorismo, do projecto aplicado ―Sistema de Informação para a Gestão das Convenções e Acordos
de Saúde do Algarve‖, tendo sido obtida a classificação de Excelente (18 valores).
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
As causas exógenas que condicionaram a actividade do DC em 2015, e causaram incumprimento de
objectivos e resultados insuficientes foram as seguintes:
•

•

•

Ausência, por motivo de doença, do director do Departamento, entre Janeiro e Maio de 2015, o que
levou à necessidade de reorganizar as áreas inicialmente afectas às pessoas no Departamento.
Assim, por via da necessidade de concentrar esforços e recursos à área da Contratualização (CSP´s e
hospitais), aos três técnicos superiores (Jorge Lami, Luisa Caetano e Suzel Santos) foi definida
prioridade e (quase) exclusividade nestas funções (até à conclusão do processo de Contratualização
interna e externa de 2015), que teve como consequência uma menor afectação de recursos destes
três elementos às restantes áreas, nomeadamente as convenções/acordos, URGIC e PNPSO, com
consequência no não cumprimento de alguns objectivos.
Saída do DC do Dr. Jorge Lami em Abril de 2015, Coordenador da URGIC, para assumir funções de
Coordenador da UCL, o que levou um desequilíbrio na equipa do DC por via da inter-substituição de
funções, com especial impacto na área da URGIC, e em particular no acompanhamento do programa
e na elaboração dos relatórios trimestrais.
Elevada rotatividade da equipa, com saída de 3 pessoas, entrada de 2 pessoas e contratação de um
elemento que prestava serviço em situação precária, que não permitiu a estabilização necessária
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•

•

para o cumprimento do objectivo relacionado com as Convenções/Acordos, e dificultou o trabalho do
DC nas restantes áreas.
Dificuldade de recursos humanos na NSIC na afectação de recursos ao projecto sistema de
informação que permita aos diversos intervenientes o acesso on-line aos processos e facilite a difusão
da informação. Esta situação condicionou a execução deste objectivo, partilhado entre o DC e o NSIC.
Para dar suporte à realização da actividade supra, apresenta-se quadro com evolução do nível de
actividade dos anos 2011 a 2015, medido pela utilização dos canais de comunicação, onde se
comprova os factos referidos no presente relatório.

Medidas para um reforço positivo do desempenho
Formação na área das técnicas de apoio administrativo para a assistente técnica que presta apoio às
diversas áreas do departamento, com especial enfoque na gestão documental.
Formação específica para técnicos superiores na área da auditoria, elaboração de relatórios e ferramentas
estatísticas (SPSS e outros, para apoio ao desenvolvimento de estudos), assim como na área da gestão de
conflitos e técnicas de negociação.
É necessário ainda o reforço do quadro técnico do departamento, de carácter regular mas não permanente,
nas seguintes áreas funcionais do departamento:
•

•

URGIC - médico avaliador/codificador, para dar na validação da faturação, na autorização dos
pedidos e comunicações de rede e na gestão de conflitos entre Hospitais de Destino e Hospital de
Origem, ;
Contratualização – médico e enfermeiro e um técnico superior da área de economia, gestão ou
estatística, para apoiar o desenvolvimento e a consolidação dos processos de contratualização, em
especial com as UCC’s e com as URAP’s, áreas onde os técnicos do Departamento não detêm as
competências específicas da área e estão mais limitados em matérias relacionadas com o tratamento
e interpretação dos dados e no desenvolvimento de indicadores.

Conforme informação da ACSS em reunião em Lisboa no dia 18/02/2016, concretizar a medida de
transferir a competência da ARS Algarve para o CHA Algarve das operações de facturação do SIGIC, dado
que este Centro Hospitalar é o responsável do financiamento deste programa, logo, deveria ser este a
validar e realizar o pagamento dos episódios aos HD.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Departamento de Contratualização

MISSÃO DA ARS

Atribuições da
Unidade

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir
políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

Orgânica (O)

A

(1)

Articulação com os
Objetivos
Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade Parâmetro
Estratégicos (OE )
(2)
Orgânica (O)
Oop (O)
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

OE 1

Aumentar a proporção de 1.as consultas
hospitalares referenciadas pelos CSP via CTH

Tipo de
Valores
Realizado 2014
Indicador (O) (3) Prévios (QA)

Qualidade

no total de 1. consultas Hospitalares

Notas DC cumprimento 2015

Meta 2015
(O)

Realizado 2015

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

Responsável
pela execução
(O)

Atividade
Constante No
Orçamento (O)
(4)

Contributos
paras as
Orientações
Estratégicas do
MS (O)

N.º de 1. consultas hospitalares
referenciadas pelos CSP via CTH realizadas
no ano/ N.º Total de 1.as consultas
hospitalares realizadas no ano

Resultado

29,8%

Taxa de
realização

Observações (QA)

Classificação

(5)

19,4%

Objectivo não cumprido.
O Departamento apenas procedeu ao
acompanhamento deste indicador de
acessibilidade e diligenciou junto das
unidades hospitalares, no sentido de
tomarem medidas para melhorar o acesso
à 1.ª consulta de especialidade em tempo
adequado.

30%

22,2%

3%

37%

CHA

ANC

1.2

74%

Objetivo partilhado/
interinstitucional /Contratoprograma CHAlgarve

Não atingiu

90%

84,0%

2,5%

92,5%

CHA

ASPFP

1.2

93%

Objetivo partilhado/
interinstitucional /Contratoprograma CHAlgarve

Não atingiu

as

as

Promover a melhoria do acesso a cuidados
cirúrgico em tempo adequado

Indicador (O)

Proporção de cirurgias programadas
realizadas em tempo adequado.
Fonte: Lista Geral SIGIC ano 2015.
Eficiência Numerador: Nº episódios operados em 2015
sem TMRG ultrapassado.
Denominador: Nº episódios operados em
2015 Total.

Resultado

87%

86,7%

Objectivo não cumprido.
O Departamento apenas procedeu ao
acompanhamento deste indicador de
acessibilidade e diligenciou junto das
unidades hospitalares, no sentido de
tomarem medidas para melhorar o acesso
a cuidados cirúrgicos em tempo adequado.

C

OE 1

A

OE 1 e OE 4 OE 5

Consolidar o modelo organizacional dos
Cuidados de Saúde Primários na região

Eficácia

Proporção de USF e UCSP que
contratualizaram a sua actividade no âmbito
do processo de contratualização interna

Realização

65%

65,4%

Objectivo superado
Pelos motivos expostos, a área da
Contratualização foi considerada prioritária
no DC em 2015

80%

89,7%

5,0%

100%

DC e ACES

ANC

3.1 e 4.9

112%

Objectivo partilhado com
ACeS

Superou

A

OE 1 OE 3 e OE 5

Refoçar o processo de contratualização nos
ACeS

Eficácia

Proporção de Unidades de Cuidados na
Comunidade (UCC) e de Saúde Pública (USP)
que contratualizaram a sua actividade

Realização

0%

0%

Objectivo superado
Pelos motivos expostos, a área da
Contratualização foi considerada prioritária
no DC em 2015

40%

79%

5%

45%

DC e ACES

ANC

3.1

196%

Objectivo partilhado com
ACeS

Superou

100%

Objectivo cumprido.
Por motivos exógenos (externos) e não
controláveis, a NSIC não teve recursos
humanos para este novo projeto (que nem
sequer considerou como objectivo), não se
concretizando esta BD. Assim, dado que, no
ano de 2014, o DC já tinha cumprido a sua
parte do objectivo (definição de conteúdos
e especificações técnicas), e estava à
espera da NSIC para o concretizar,
considera-se o objectivo cumprido.

100%

100%

0

1

DC e NSIC

ANC

5.6

100%

Objectivo partilhado com
NSIC

Atingiu

1

Objectivo não cumprido.
Por motivos exógenos (externos) e não
controláveis, o Departamento teve de
alterar as prioridades, re-afectando
recursos para outras áreas, o que
impossibilitou o cumprimento deste
objectivo.

2

0

0

3

DC e DSPP

ANC

1.7

0%

Objectivo partilhado com
DSPP

Não atingiu

75,6%

Objectivo não cumprido.
Por motivos exógenos (externos) e não
controláveis. A execução do PNPSO não
depende do DC, mas sim do Coordenador
Regional (DSPP), que coordena funcional e
tecnicamente os funcionários operacionais
(HO e equipas de saúde escolar) que
operacionalizam o PNPSO.

74%

DSPP

ASPFP

2.10

95%

Objectivo partilhado com
ACeS/Coordenador Regional
do PNPSO; o valor crítico
reporta-se ao indicador
nacional em Dezembro de
2014

Não atingiu

D

Eficácia

OE 1 e OE 5

Melhorar o processo de gestão dos Acordos e
Convenções em vigor na região e da difusão
da informação, através da implementação de
um sistema de informação que permita aos
diversos intervenientes o acesso "on-line"
aos processos e facilite a difusão da
informação

D

E

OE 1 e OE 4

OE 1

Revisão dos Acordos em vigor com as
Entidades do Sector Social, tendo em vista a
sua adequação à legislação em vigor

Promover a melhoria da taxa de utilização dos
cheques-dentista no âmbito do PNPSO na
região
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Realização

Realização

Resultado

0%

0

76%

80%

75,6%

3%

2.4. Unidade de Gestão de Recursos Humanos (UGRH)
Esta Unidade tem como objetivo principal, garantir o apoio técnico e administrativo ao Conselho Diretivo e
aos demais serviços, nos termos legalmente fixados (1), otimizando os procedimentos e os mecanismos de
informação, inovando nos processos e práticas de gestão, fomentando a qualidade do serviço e nível de
satisfação e focalizando sobretudo, no aumento dos ativos profissionais nas áreas da prestação direta de
cuidados de saúde, com especial incidência nas carreiras da saúde nível regional e zelar pelo
aproveitamento racional dos recursos humanos e consequente contribuição para a contenção da despesa.
O seu âmbito de atividade está objetivado através das alíneas a) a i) do n.º 1 do Art.º 5.º da Portaria n.º
156/2012 de 22 de maio que aprova os Estatutos da ARS, e muito vocacionada para a área da gestão de
recursos humanos em concreto, em que são diversas as matérias que nos são colocadas, diversificando desde
o recrutamento/seleção e contratação de pessoal, entradas e saídas, procedimentos concursais, mobilidades
de pessoal, capacitação e especialização, gestão e avaliação de desempenho, planeamento e mudança
organizacional, diagnóstico de necessidades, encargos com pessoal, orçamentação de custos com O ano
2015, a cuja avaliação da atividade se refere o presente relatório, foi muito exigente, requerendo um
esforço acrescido da Unidade para responder nomeadamente às reestruturações pelas inúmeras solicitações
decorrentes sobretudo, de alterações legislativas com a reversão do Centro de Medicina Física e de
Reabilitação do Sul, mas que não deixou de ser um ano com importantes desafios, que exigiram aos
profissionais que constituem a Unidade, um esforço na adaptação e trabalho em equipa, de forma a tentar
responder a todas as solicitações.
Durante grande parte do ano, os efetivos desta Unidade, foram a Coordenadora da Unidade, coordenadora
e executante, 4 Técnicos Superiores, sendo que em Julho de 2015 regressou a Assistente Técnica que se
encontrava ausente por maternidade.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Em 2015, foram desenvolvidos, entre outros:










54 Procedimentos concursais para recrutamento de pessoal para a carreira médica, nas diversas
especialidades hospitalares e cuidados de saúde primários e para profissionais de saúde para o
Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, entre eles, 43 procedimentos concursais para
colocação de recém-especialistas que terminaram a formação específica na Região, num total de 93
postos de trabalho;
Desenvolvimento e acompanhamento regional dos procedimentos de habilitação ao Grau de
Consultor;
Elaboração dos Balanços Sociais referentes ao ano 2015, 1 correspondente aos Serviços Centrais e
outro dos CSP correspondente à compilação dos 3 ACES;
4 Carregamentos de dados no SIOE (1 por trimestre referente aos Serviços Centrais), com o
cumprimento integral dos prazos;
12 Reports mensais – ―Informação periódica de Recursos Humanos‖ para a ACSS, IP, sobre custos
efectivos, e consequente apoio aos ACES na mesma matéria;
Elaboração no âmbito da proposta de orçamento da ARS, no que diz respeito à área de recursos
humanos, em termos de despesas, movimentação de pessoal, mapas de atribuições,..
5 Elaboração e actualização constante em termos de mapas de pessoal, 3 ACES, 1 Serviços Centrais
e 1 Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul revistos e aprovados;
256 Processos de contratação de prestação de serviços (empresas e avenças) do CHA, EPE, no
âmbito do Despacho Conjunto dos MF e M n.º 12083/2011, de 15 de Setembro e do Despacho do
Sua Ex.ª o Secretário de Estado da Saúde n.º 10428/2011, de 18 de agosto;
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86 Processos de contratação em regime de contrato individual de trabalho do Centro Hospitalar do
Algarve, EPE analisados e tratados;
Desenvolvimento e acompanhamento de 1 procedimento concursal para recrutamento de Assistente
Graduado Sénior da área de Medicina Geral e Familiar para os Cuidados de saúde primários;
Processo de contratação, recepção e colocação de 90 Internos do Ano Comum e 26 nas
especialidades de Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública;
Celebração de 25 Contratos de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Incerto para
exercício de funções no Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul;
2 Processos de transição para o regime de horário das 40 horas analisados e desenvolvidos com
sucesso, nos termos do n.º 4 do art.º 5.º Decreto-lei n.º 266-D/2012, de 31/12;
49 (cerca) de processos de mobilidade interna e de cedência de interesse público analisados e
desenvolvidos, para a Administração Regional de Saúde/ACES e Centro Hospitalar do Algarve, EPE;
Preparação das reuniões com periodicidade mensal das ARS’s, quando solicitada a intervenção nas
matérias de recursos humanos;
Elaboração de memorandos para Reuniões com os Sindicatos, da Função Pública, Médicos e
Enfermeiros bem como de outras entidades exteriores;
Divulgação, recolha e tratamento de dados de 6 greves que ocorrerem no ano 2015;
Preparação de respostas a perguntas colocadas pelos blocos parlamentares;
Análise para aprovação de 187 processos de alteração de horários de trabalho;
Análise de 20 processos de atribuição de horários específicos;
Conclusão do processo de negociação de 2 Propostas de Acordo Coletivo de Empregador Público;
Receção / instrução de 23 processos de estágios curriculares;
Análise e tratamento de 38 processos de denúncia de contratos de trabalho e 2 processos de
suspensão de vínculo;
Análise e tratamento de 3 processos de atribuição de licença sem vencimento;
Análise, parecer sobre a constituição e acompanhamento das Direções de Enfermagem na Região do
Algarve, ao nível dos Cuidados de Saúde Primários;
Acompanhamento do processo de colocação dos 19 Médicos Cubanos nos Cuidados de Saúde
Primários no âmbito da IV Adenda ao Acordo de Cooperação com a República de Cuba;
Análise e parecer de 15 processos de pagamento de ajudas de custos nos termos do Regulamente
aprovado;
Análise e parecer de 2 processos de equiparação a bolseiro para frequência escolar de nível
superior;
Análise e parecer de 8 de atribuições de Estatuto Trabalhador Estudante;
Análise e parecer de cerca de 27 processos de autorização ao regime de acumulação;
Secretariado e organização dos processos em apoio à Comissão Regional do Internato Médico;
Secretariado e organização dos processos em apoio à Comissão de Farmácia e Terapêutica;

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
Regulamento Interno de organização e funcionamento dos Serviços Centrais da Administração Regional de
Saúde do Algarve, IP.
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
Apesar de todos os esforços e atendendo ao contexto, não foi possível a esta Equipa, em termos de
instrumentos de gestão, ultrapassar e consolidar algumas situações, no caso em concreto, a aplicação do
SIADAP dentro dos normativos em vigor, nos Serviços Centrais e ACES Central (objetivo partilhado com o
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ACES) e o processo de implementação do sistema de controlo biométrico para todos os serviços (objetivo
partilhado com a UAG e o NSIC), porquanto está relacionado com a atividade de outros serviços.
No desenvolvimento das suas competências orgânicas e funcionais, e das atividades que extravasam em muito
o definido por Portaria, propôs-se ao longo do ano, atingir primeiramente as metas estabelecidas pela Tutela
cujos objectivos se refletiram no âmbito do plano de atividades, porquanto as conclusões apontam para um
elevado défice de médicos na Região, sendo a região do Algarve critica e com particular gravidade:
•

•
•

. Melhorar a qualidade da informação que permita o conhecimento mais aprofundado e em tempo
útil dos recursos humanos do SNS na Região, mediante a realização de estudos/relatórios e mapas
como instrumentos de gestão;
. Garantir a abertura dos procedimentos concursais para constituição de relação jurídica de emprego
por tempo indeterminado, de pessoal médico que termina as respetivas especialidades no ano;
. Proceder ao levantamento e análise das necessidades da Região, com vista à melhor gestão e
distribuição das vagas e manter uma base de dados atualizada nesta matéria;

Medidas para um reforço positivo do desempenho
Procurar seguir e manter os objetivos da Região e da Tutela, no sentido da sua preocupação em garantir a
cobertura assistencial nos cuidados de saúde primários, designadamente assegurando o acesso a um médico
de família à generalidade dos cidadãos, frequentadores dos serviços;
Manter atualizados todos os instrumentos de gestão, de forma a facilitar o report da informação
superiormente.
Procurar divulgar a informação de forma à uniformização de procedimentos na Região e a criação de fluxos
de processos;
E a assumir especial importância, está o aproveitamento integral de todos os profissionais, procurando
satisfazer, na medida do possível, a motivação individual como gestão eficaz e eficiente dos recursos
humanos, de modo a contribuir para uma organização saudável.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Unidade de Gestão de Recursos Humanos

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer
cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO DA
ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

(1)

a)Assegurar o
planeamento, a
gestão e a
administração
dos recursos
humanos a nível
regional;

b) Assegurar a
coordenação do
sistema de
avaliação de
desempenho a nível
regional;

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade
Orgânica (O)

Parâmetro
Oop (2) (O)

Indicador (O)

Valores
Tipo de
Prévios
Indicador (O) (3)
(QA)

Meta 2015
(O)

Resultado

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

Responsável pela
execução (O)

Atividade
Contributos paras
Constante No
as Orientações
Orçamento (O) Estratégicas do
(4)

MS (O) (5)

Observações (QA)

Justificações

OE1

Analisar, preparar e submeter à apreciação prévia da
Tutela, os processos de Contratação individual e de Eficácia
prestação de serviços do CHA, EPE

Avaliar e submeter a parecer prévio da
Tutela, todas as propostas de contratação

Impate

85

80

5

100

Ana Lúcia Picamilho

ANC

3,10

Por estar dependente da
organização e volume de trabalho
do CHA, EPE

OE1

Analisar, preparar e submeter para despacho da
Tutela, todos os tipos de processo de mobilidades,
na categoria, intercarreiras e categorias

Eficácia

Avaliar e submeter a parecer, todas as
propostas de mobilidade para despacho de
entidade competente em 30 dias

Impate

85

80

5

100

Teresa Santos e
Claudia Vaz Catarina

ANC

3,1

Não foi cumprido na totalidade no
período de tempo previsto por
estarem os processos
dependentes de parecees de

OE1

Analisar, preparar e submeter para despacho da
Tutela, os acordos de cedência de interesse público Eficácia
do CHA, EPE e para o CHA, EPE

Avaliar e submeter a parecer, todas as
propostas de mobilidade para despacho de
entidade competente em 30 dias

Impate

85

80

5

100

Teresa Santos e
Claudia Vaz Catarina

ANC

3,1

Não foi cumprido na totalidade no
período de tempo previsto por
estarem os processos
dependentes de parecees de
entidades externas

OE1

Gestão, informação, documentação e
acompanhamento dos processos de mobilidade de
pessoal nos serviços e entre serviços

Tratamento diário, cfr pedidos entrados,
mas ter os processos informados para
despacho de entidade competente em 30
dias

Estrutura

90

90

5

100

Claudia Vaz e Teresa
Santos

ANC

3,9

OE4

Elaboração e divulgação de instrumentos de gestão Eficiência
Balanços Sociais anuais - ACES e Serviços Centrais

2 Balanços Sociais referentes ao ano 2014,
dos ACES e ARS elaborados até 31 de março

Realização

90

90

5

100

Claudia Vaz Catarina
e Joana Leal

ANC

3,9

OE1

Preparação da informação para emissão do
Despacho Genérico e Acordo-Quadro, no âmbito da Eficácia
contratação pública

Ter preparada a informação para emissão
dos despachos ate 15 de janeiro

Realização

90

90

5

100

Elsa Ramos e Claudia
Vaz Catarina

ANC

3,9

OE1

Desenvolvimento dos processos de consolidação e
prorrogação das mobilidades de pessoal, no âmbito Eficácia
e em cumprimento da LOE 2015

Consolidar e prorrogar todas as mobilidades
em curso cujo prazo termine durante o ano
2015

Impate

75

70

5

100

Claudia Vaz Catarina

ANC

3,1

OE1

Desenvolvimento, acompanhamento e informação
dos protocolos de colaboração no âmbito dos
recursos humanos

Qualidade

Monitorizar trimestralmente os protocolos
celebrados no âmbito dos recursos
humanos e sob a capacidade da Unidade

Impate

75

75

5

100

Unidade

ANC

3,9

Partilhado por todos os
elementos da Unidade

OE5

Verificação das incompatibilidades e impedimentos Qualidade
Monitorização dos regimes de acumulação

Monitorização trimestral dos regimes de
acumulação praticados pelos profissionais,
verificação das autorizações

Estrutura

90

85

5

100

Claudia Vaz Catarina

ANC

3,9

Objetivo partilhado com os DE's
dos ACES

OE1

Análise, acompanhamento para aprovação de
pedidos de horários especificos e de alteração de
horários de funcionamento

Qualidade

Tratamento diário, cfr pedidos entrados

Estrutura

90

90

5

100

Joana Leal

ANC

3,7

OE1

Revisão e verificação dos regimes de horário de
trabalho, no âmbito da medida 3.8 do Memorando
de Entendimento assinado com a Troika

Eficiência

Análise dos regimes de horário praticados
até à implementação do sistema de
controlo de assiduidade

Estrutura

-

-

-

100

Joana Leal

ANC

3,7

Objetivo partilhado com a
Assessora do CD

OE1

Desenvolvimento e implementação do sistema de
controlo biométrico para a assiduidade

Qualidade

Implementação pelo GT até ao final do ano
do sistema de controlo

Resultado

-

-

-

100

Elsa Ramos e Joana
Leal

ANC

3,9

Objetivo partilhado com os ACES,
UAG, Pessoal, NSIC
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Partilhado por todos os
elementos da Unidade

Objetivo partilhado com a
Coordenação da UAG

A parte que cabe à UGRH foi
cumprida
Não foi atingido na totalidade
dado que os processos são
submetidos à Tutela e por isso
condicionados ao seu
desempenho

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e
cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO DA
ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

(1)

b) Assegurar a
coordenação do
sistema de
avaliação de

d) Emitir parecer
sobre os projetos de
mapas de pessoal
das instituições do
SNS da região;

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Parâmetro
Oop (2) (O)

Indicador (O)

Valores
Tipo de
Prévios
Indicador (O) (3)
(QA)

Meta 2015
(O)

Resultado

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

Atividade
Contributos paras
Responsável pela Constante No as Orientações
Orçamento (O) Estratégicas do
execução (O)
(4)
MS (O) (5)

Observações (QA)

Aplicação e acompanhamento do sistema de
avaliação de desempenho dos profissionais dos
Serviços Centrais e ACES

Eficiência

Ter o processo avaliativo fechado nos
termos legais

Impate

90

45

5

100

Claudia Vaz Catarina
e Elsa Ramos

ANC

3,9

OE1

Revisão dos mapas de pessoal - carater anual, para
apuramento e acompanhamento da proposta de
orçamento da ARS, Serviços Centrais, ACES e CMR
Sul

Eficiência

Ter a informação os mapas elaborados e
revistos até à elaboração da proposta de
orçamentoa realizar em finais de Julho
principios de Agosto

Impate

90

90

5

100

Claudia Vaz Catarina

ANC

3,1

OE1

Gestão dos contratos de pessoal e prestações de
serviço do CMR Sul

Eficiência

Tratamento de todos os processos sujeitos a
avaliação para renovação e/ou celebração
para despacho da Tutela

Realização

-

-

-

100

Elsa Ramos e Claudia
Vaz Catarina

ANC

3,1

OE1

Acompanhamento e registo da movimentação de
pessoal nos serviços, entradas e saídas

Eficiência

Ter a informação atualizada diáriamente

Resultado

90

90

5

100

Claudia Vaz Catarina

ANC

3,9

OE1

Apuramento de dados de recursos humanos para
elaboração do QUAR, Plano de Atividades da ARS

Eficiência

Elaboração de mapas e tratamento de dados
e informação com report anual, para
elaboração dos planos até 31 de março

Realização

90

90

5

100

Claudia Vaz Catarina

ANC

3,9

Objetivo partilhado com o DSPP

Desenvolvimento como instrutores de processos
disciplinares/inquéritos e apoio a outros

Desenvolver todas as diligências
necessárias e adequadas em fase de
instrução com 45 dias de prazo

Realização

90

-

5

100

Elsa Ramos e Teresa
Santos

ANC

3,9

Objetivo partilhado com o
Gabinete Juridico

Preparação de documentação para respostas
parlamentares, reuniões das ARS's, Auditorias, IGAS, Eficiência
ACSS, MS....

Tratamento de todos os pedidos entrados,
nos prazos delimitados

Resultado

90

90

5

100

Claudia Vaz Catarina

ANC

3,9

Secretariado e apoio direto e gestão documental à
Comissão de Farmácia

Qualidade

Acompanhamento das reuniões e
elaboração das atas e comunicações das
orientações às entidades.

Realização

-

100

-

100

Joana Leal

ANC

3,7

Assegurar a atualização da base de dados como
instrumento de trabalho da UGRH e dos demais
departamentos e serviços

Eficiência

Atualização diária da informação

Resultado

90

90

5

100

Claudia Vaz Catarina

ANC

3,9

Carregamento de dados no SIOE, trimestral

Eficiência

Carregamento da informação em
cumprimento dos prazos estabelecidos
1º timestre - até 15 de abril
2º trimestre - até 15 de julho
3º trimestre - até 15 de outubro
4º trimestre - até 15 de janeiro

Realização

90

90

5

100

Claudia Vaz Catarina

ANC

3,9

Carregamento de dados de recursos humanos informação periódica - ACSS

Eficiência

Tratamento da informação com report
mensal, até ao dia 12 de cada mês

Realização

90

90

5

100

Claudia Vaz Catarina

ANC

3,9

OE4

OE4
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Justificações

Por condições externas não foi
Objetivo partilhado com os DE's
possivel terminar o processo num
dos ACES e com os Dirigentes dos
ACES da Região e em parte dos
serviços
Serviços de âmbito Regional

OE1

e) Promover, nos
serviços públicos
prestadores de
cuidados
de saúde, a
aplicação de
instrumentos de
avaliação
da prestação da
atividade
profissional,
propondo medidas
para a adequação
de distribuição de
recursos humanos;

f) Assegurar, ao
nível regional, uma
base de dados de
recursos humanos
atualizada e
desenvolver estudos
de
gestão previsional
de recursos
humanos do SNS;

Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade
Orgânica (O)

Objetivo partilhado com a
Direção do CMR

Objetivo partilhado com a
Comissão

Objetivo partilhado com
Pessoal/Vencimentos

Não foram entretanto atribuídos
processos à UGRH

MISSÃO DA
ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

(1)

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde,
adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e
programas de saúde na sua área de intervenção.

g) Propor os mapas
de vagas para os
internatos médicos,
bem como para as
restantes profissões
de saúde de acordo
com a previsão de
necessidades em
recursos humanos
para a região;

g) Propor os mapas
de vagas para os
internatos médicos,
bem como para as
restantes profissões
de saúde de acordo
com a previsão de
necessidades em
recursos humanos
para a região;

i) Assegurar os
procedimentos
relativos à gestão e
administração
de pessoal da
ARSALGARVE, I. P.;

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

OE1

OE1

OE1

Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade
Orgânica (O)

Parâmetro
(2)

Oop (O)

Indicador (O)

Valores
Tipo de
Prévios
Indicador (O) (3)
(QA)

Meta 2015
(O)

Resultado

Atividade Contributos paras
Tolerância Valor crítico Responsável pela Constante No as Orientações
Orçamento (O) Estratégicas do
(QA)
(O)
execução (O)
(4)
(5)
MS (O)

Carregamento de dados de recursos humanos pela
RCM n.º 22/2012 - Trimestral acompanhamento da Eficiência
evolução dos recursos humanos

Carregamento da informação em
cumprimento dos prazos estabelecidos
1º timestre - até 15 de abril
2º trimestre - até 15 de julho
3º trimestre - até 15 de outubro
4º trimestre - até 15 de janeiro

Realização

90

-

5

100

Claudia Vaz Catarina

ANC

3,9

Desenvolvimento dos procedimentos concursais
para celebração de CTFPIndeterminado ou CIT
Indeterminado com os médicos que terminarem as Eficácia
especialidades na Região e todos os atos
subsequentes

Tratamento da informação com report
mensal, até ao dia 12 de cada mês e
acompanhamento de todos os processos

Impate

90

90

5

100

Elsa Ramos, Dinora
Pires e Claudia Vaz
Catarina

ANC

3,2

Levantamento de necessidades anuais para
atribuição das vagas para formação especifica na
Região nas várias especialidades médicas

Qualidade

Apuramento das necessidades com report
necessário em Agosto

Resultado

90

90

5

100

Elsa Ramos e Dinora
Pires

ANC

3,2

Acompanhamento e desenvolvimento dos
procedimentos concursais para aquisição do Grau de Qualidade
Consultor

Interlocutor no processo junto dos juris e
dos candidatos, com timmings especificos

Impate

90

90

5

100

Elsa Ramos e Dinora
Pires

ANC

4,1

Assegurar a atualização da base de dados como
instrumento de trabalho da UGRH e dos demais
Qualidade
departamentos e serviços em matéria de Internatos
Médicos

Atualização diária da informação

Impate

90

90

5

100

Dinora Pires

ANC

3,9

Secretariado e apoio direto com preparação e
tratamento da documentação para a CRIM

Triagem da documentação e
desenvolvimento dos processos para a
reunião quinzenal

Realização

90

90

5

100

Dinora Pires

ANC

3,9

Análise e interpretação de legislação diversa com
impato na gestão de pessoal e apoio aos ACES, com Eficácia
emissão de circulares e esclarecimentos

Triagem da legislação e desenvolvimento
dos pareceres

Realização

90

90

5

100

Teresa Santos, Joana
Leal

ANC

3,9

Analisar, preparar e submeter para despacho, todos
os tipos de processos no âmbito da rotatividade de
pessoal, estágios de especialidade, licenças sem
Eficiência
remuneração, dispensas para frequência de cursos,
acumulações de funções

Avaliar e submeter a parecer, todas as
propostas para despacho de entidade
competente em 30 dias

Estrutura

90

85

5

100

Teresa Santos e
Joana Leal

ANC

3,9

Tratamento dos pedidos de estágio e ensinos
clinicos a realizar nos serviços

Eficiência

Tratamento de todos os pedidos entrados,
nos prazos delimitados

Realização

90

90

5

100

Joana Leal

ANC

3,7

Elaboração dos avisos para publicação no Diário da
República de todos os atos elaborados em matéria
de recursos humanos

Eficiência

Atualização diária da informação

Realização

90

90

5

100

Teresa Santos e
Claudia Vaz Catarina

ANC

3,9
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Observações (QA)

Justificações

Deixou de ser obrigatório o
reporte

Objetivo partilhado com o CHA,
EPE

Objetivo partilhado com
Comissão

Não foi atingido na totalidade
dado que os processos são
submetidos à Tutela e por isso
condicionadosao seu desempenho

2.5. Núcleo de Formação
Núcleo de Formação da ARS Algarve tem à sua responsabilidade a qualificação profissional dos seus
colaboradores, efectuando para o efeito a identificação, conceção, planeamento, realização e avaliação das
atividades de formação continua, concomitantemente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realiza o Plano Anual de Formação com coordenação central e respectivo orçamento, incluindo
contratos de prestação de serviços com formadores
Certifica as ações de formação através da plataforma SIGO
Elabora os processos relativos a comissões gratuitas de serviço
Mantém e atualiza as bases de dados
Compila e comunica os dados para o Balanço Social e Relatório de atividades da Administração
Publica
Planeia e organiza eventos, seminários, encontros e outras atividades
Elabora o todo o processo pedagógico- financeiro relativamente aos internatos de MGF e SP
Gestão do agendamento das salas de reunião/formação e Auditório da ARS Sede
Gestão dos consumíveis do Parque de impressoras da ARS sede.

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Durante o ano 2015 realizaram-se 45 (quarenta e cinco) atividades formativas, conforme Quadro nº 1,
totalizando 1550 (mil quinhentos e cinquenta) profissionais abrangidos, dos quais 1069 (mil e sessenta e nove)
pertenciam aos quadros da instituição e 481 (quatrocentos e oitenta e um) a outras entidades.
Para a concretização destas formações foram utilizadas 453 (quatrocentas e cinquenta e três horas) horas
perfazendo um total de 61 (sessenta e um) dias.
No que diz respeito ao género com maior incidência na frequência das atividades, manteve-se o habitual,
com valores aproximados, de 25% para o masculino e 75% para o feminino.
Todas as atividades foram suportadas financeiramente, na sua totalidade, pela ARS Algarve I.P dado a
inexistência de quadros comunitárias a que pudéssemos concorrer.
Tabela 49: Resultados

Atividades realizadas em 2015

Foram concedidas 859 (oitocentas e cinquenta e nove) Comissões Gratuitas de Serviço das quais 22 (vinte e
duas) foram ao estrangeiro, verificando-se uma diminuição significativa, em relação ao ano anterior, nas
solicitações na ordem dos 47%,regressando aos valores verificados em 2013.
OOp:2- Promover a formação profissional dos trabalhadores da ARS Algarve IP
O objetivo previsto foi superado em grande parte devido à hipótese de se ter adquirido formação que
permitiu um maior volume de formandos em sala, como foi o caso do Código do Procedimento Administrativo
e da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
OOp:3 - Monitorizar os processos de avaliação das Unidades de competências trabalhados.

Relatório de Atividades - 2015

Página 197

Este objetivo não foi atingido devido à indisponibilidade manifestada pelos coordenadores/formadores das
atividades para procederem à criação de ―cluster’s de formandos‖ para avaliação das competências
adquiridas na mesma.
OOP:4 - Operacionalizar as várias fases do processo de formação dos profissionais da ARS Algarve, IP
Este objetivo foi atingido devido ao esforço dos profissionais deste Núcleo.
Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
Em novembro de 2015 realizaram-se as 3ªs Jornadas de Cuidados Paliativos do Algarve com a presença de
representantes de todas as ARS tendo-se obtido um balanço verdadeiramente positivo.
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
De seguida enumeramos as atividades planeadas mas não realizadas, bem como a causa associada.
-SBV e SAV- DAE – a entidade formadora creditada INEM nunca se mostrou disponível para o fazer embora
tivessem sido efetuadas inúmeras diligências institucionais (causa exógena),
-VIH/SIDA – não foi possível substituir atempadamente uma das formadoras (causa endógena),
-Referenciação e Monitorização da RNCCI- número de inscrições insuficientes (causa exógena),
-Workshop ―Paliativos‖- número de inscrições insuficientes (causa exógena),
-Encontro Regional das Equipas do GASMI- constrangimentos entre a equipa organizadora e os formadores
(causa exógena).
Medidas para um reforço positivo do desempenho
Para um melhor desempenho a equipa deste Núcleo deverá ser reforçada com mais um elemento, já que de
momento apenas é formada por 2 profissionais, uma enfermeira (responsável) e uma assistente técnica.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Núcleo de Formação Profissional

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à
prestação de cuidados de saúde, adequando os
recursos disponíveis às necessidades e cumprir e

MISSÃO
DA ARS

Articulação com os
Atribuições da
Objetivos
Unidade
Estratégicos (OE )
(1)
do QUAR da ARS,
Orgânica (O)
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop (2) (O)

c) e h)

OE2;OE5

Identificar as necessidades no domínio
das competências dos profissionais da
ARS Algarve, IP.

Eficácia

c) e h)

OE2;OE5

Promover a formação profissional dos
trabalhadores da ARS Algarve IP

c) e h)

OE5

c) e h)

OE2;OE5

Indicador (O)

Tipo de
Valores
Meta 2015
Indicador (O) Prévios
(O)
(3)
(QA)

Levantamento das necessidades de
formação por parte dos serviços.

Resultado

Qualidade

Percentagem de trabalhadores que
frequentaram atividades formativas no
ano 2015 (%).

Resultado

Monitorizar os processos de avaliação
das Unidades de competências
trabalhados.

Qualidade

Número de monitorizações efetuadas por
ação de formação.

Operacionalizar as várias fases do
processo de formação dos profissionais
da ARS Algarve, IP

Eficiência

Número de dossiers pedagógicos
encerrados com toda a documentação
entregue.

30-set

30-set

50%

65%

Resultado

5 por ação
formação

não atingido

Estrutura

60 dias após
o terminus
da ação

atingido

legenda:
(1)

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência
(enquanto relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e
características de bens ou serviços, que lhes conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização,
entre outros) Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a
população-alvo das ações) Resultado (exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida
da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio
(ASPFP); Atividade Não Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são,
ou terão que ser , identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os
limites superior e inferior do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste,
ao melhor resultado em termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão,
serviço, unidade responsável ou mesmo o profissional;
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Resultado
2015

51%

Atividade
Contributos para
as Orientações
Tolerância Valor crítico Responsável pela Constante No
Orçamento (O) Estratégicas do
(QA)
(O)
execução (O)
(4)
(5)
MS (O)

1

5 dias

31-ago

Núcleo de
Formação

ANO

100%

Núcleo de
Formação

AO/ASPFP

número total
formandos
ação

Núcleo de
Formação

ANO

20 dias

Núcleo de
Formação

ANO

Observações (QA)

2.6. Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC)
Nos termos do disposto no artigo 7º dos Estatutos da ARS Algarve IP, publicados em Anexo à Portaria nº
156/2012, de 22 de Maio, compete ao Gabinete Jurídico e do Cidadão:
a) Emitir pareceres e prestar informações sobre as questões de natureza jurídica, suscitadas no âmbito
da actividade da ARS Algarve IP, bem como acompanhar a instrução dos respectivos processos
administrativos;
b) Participar na análise e preparar projectos de diplomas legais relacionados com a actividade da ARS
Algarve IP, procedendo aos necessários estudos jurídicos, bem como na elaboração de minutas de
contractos, protocolos, regulamentos, circulares ou outros documentos de natureza normativa que lhe
sejam solicitados pelo conselho directivo;
c) Emitir parecer sobre reclamações ou recursos administrativos que sejam dirigidos aos órgãos da ARS
Algarve IP, bem como sobre exposições ou petições respeitantes a actos ou procedimentos dos
mesmos órgãos;
d) Assegurar a instrução de processos de averiguações, de inquérito ou disciplinares;
e) Assegurar, por si ou em articulação com mandatário judicial quando a sua constituição seja
obrigatória, o patrocínio judicial, nas acções propostas pela ARS Algarve IP, ou em que esta seja
demandada;
f) Assegurar o apoio à instrução dos processos de contra-ordenação nos termos previstos na lei;
g) Prestar apoio técnico às diferentes unidades orgânicas da ARS Algarve IP;
h) Assegurar, em cooperação com o Observatório Regional de Saúde, a gestão das
reclamações/sugestões apresentadas pelos utentes do SNS, directamente dirigidas ou encaminhadas
para a ARS Algarve IP;
i) Assegurar as funções inerentes à existência de um Observatório Regional de Apoio ao Sistema SimCidadão, com acompanhamento e monitorização das exposições e reclamações dos utentes do SNS
no âmbito da ARS Algarve IP, apresentando propostas correctivas;
j)

Produzir indicadores que permitam avaliar a qualidade dos serviços prestados ao utente final pelos
serviços de saúde, designadamente o grau de satisfação e a participação dos cidadãos;

k) Promover acções de formação, em articulação com a DGAG, destinadas a responsáveis e
profissionais dos gabinetes do utente e do cidadão dos serviços das unidades de saúde do SNS da
área de influência da ARS Algarve IP.
Atribuições
As responsabilidades do GJC são todas aquelas que constam das suas competências, bem como outras que,
no âmbito daquelas, lhe sejam atribuídas pelo Conselho Directivo da ARS Algarve IP, pelo seu Presidente ou
por cada um dos seus Vogais.
Missão
Garantir a legalidade da actuação da ARS Algarve IP na prossecução das suas atribuições e a satisfação
dos utentes, bem como a melhoria da qualidade dos serviços.
Responsabilidades:
As responsabilidades do GJC são todas aquelas que constam das suas competências, constantes no artigo 7º
dos Estatutos da ARS Algarve IP, publicados em Anexo à Portaria nº 156/2012, de 22 de Maio, bem como
outras que, no âmbito destas, lhe sejam atribuídas pelo Conselho Directivo da ARS Algarve IP, pelo seu
Presidente ou por cada um dos seus Vogais.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
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Objetivos
O1. Manter a oferta e qualidade dos serviços.
O2.Melhorar a eficiência, a organização e a documentação dos processos.
O3.Manter a coordenação interna e com outros organismos do Ministério da Saúde.
OoP 1: Implementação da Base de Dados sobre Gestão de Contratos/Protocolos de Colaboração da ARS
Algarve IP (Continuação) – Foram analisados, revistos e inseridos na Base de Dados do GJC, 609
Protocolos/Acordos/ Contratos.
OoP 2: Implementação de um Sistema de Controlo e Gestão Documental efectivo, com base, por um lado, no
melhoramento das potencialidades da Base de Dados em Acess existente no Gabinete e, por outro lado, na
criação de um sistema manual de registo e gestão de documentos (Continuação) – Foi implementado um
Sistema de Controlo e Gestão Documental do GJC, através do melhoramento da Base de Dados em Acess do
Gabinete e da criação de um sistema manual de registo e gestão de documentos. Foram registados 2909
assuntos.
OP 3: Dar resposta ao maior número possível de documentos entrados e registados no GJC – todos os
documentos entrados e registados no GJC tiveram a devida e atempada resposta, num total de 2909.
Oop 4: Efectuar todas as informações /Pareceres Jurídicos/peças processuais solicitados – Todas as
solicitações de pedidos de informações, pareceres jurídicos e peças processuais, foram atempada e
devidamente respondidas, num total de 2826 informações/pareceres jurídicos, 29 PI e 15 PD, 30 processos
judiciais, 27 informações RENTEV, 2 processos de auditoria/análise, 1 processo de contra-ordenação, 13
projetos de diplomas legais, 13 pedidos de acesso a dados clínicos.
OoP 5: Elaboração de Ofícios – Foram elaborados todos os ofícios necessários ao bom desempenho das
competências do GJC, num total de 313 ofícios.
OoP 6: Continuar a acompanhar e encaminhar as reclamações, num total de 79.
Oop 7:Cumprimento dos artigos 31º e 32º do DL 126/2014 de 22 de Agosto, num total de 79.
Oop 8: Promover Acções de Formação, num total de 1.
Paralelamente, continuámos a acompanhar todos os processos em curso existentes no Gabinete e,
pronunciámo-nos, sempre que solicitado, pessoal, telefónica e via correio electrónico, sobre as mais diversas
solicitações dos serviços e dos ACES. Continuámos a efectuar a Coordenação Regional do RENTEV,
Responsável pelo acesso à informação (RAI), ao abrigo da Lei nº 46/2007, de 24 de Agosto, que regula o
acesso aos documentos administrativos, por deliberação do CD da ARS Algarve IP de 14.11.2013;
continuamos a integrar a REDETICA e Presidimos à CES da ARS Algarve IP, colaborando, ainda, na
implementação do RENNDA nos ACES.
Servimos de Help Desck ao Processo de não frequentadores 2015 e assumimos a apreciação de informações
sobre as Migrações/Refugiados, tendo apreciado 1 pedido.
Participamos em 3 ações de Formação.
De realçar que o GJC ficou com menos um Jurista desde meados do ano de 2015 e com menos três
administrativos no ano de 2015, uma devido a licença de maternidade, outra por inadaptação ao lugar, e
outro, ainda, por mudança de serviço, tendo o volume de trabalho aumentado substancialmente.
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Por outro lado, sentimos várias carências a nível de formação técnico-jurídica, nomeadamente na área da
contratação pública onde os nossos pedidos de frequência de cursos não foram contemplados.
De realçar, ainda, que o acesso à internet é demasiado lento e que a Coordenadora do GJC continua à
cerca de três/quatro anos a trabalhar ―provisoriamente‖ num P. C. portátil e num monitor ―provisório‖, o que
não se compreende.


Núcleo do Cidadão e Documentação

Compete a este Núcleo assegurar, em colaboração com o Observatório Regional de Saúde, a gestão das
reclamações/sugestões apresentadas pelos utentes do SNS, directamente dirigidas ou encaminhadas para a
ARS Algarve, IP;
Produzir indicadores que permitam avaliar a qualidade dos serviços prestados ao utente final pelos serviços
de saúde, designadamente o grau de satisfação e a participação dos cidadãos.
Em articulação com a DGAG promover acções de formação para os profissionais e responsáveis em exercício
nos gabinetes do cidadão.
Ao nível da documentação, assegurar o arquivo e manutenção do acervo documental e biblioteca, a
execução e divulgação das várias circulares internas, bem como toda a variada documentação recepcionada
e com despacho para a sua difusão, quer pelos ACES quer pelos Hospitais.
Coordenação e monitorização das actividades na Loja do Cidadão até ao encerramento em Abril de 2015
Actividades Desenvolvidas
Responsável pela Gestão do Tratamento de Reclamações desde 5 de Fevereiro na plataforma do SGREC –
ERS;
Responsável pelo Registo das Entidades do SNS na plataforma da ERS desde Julho 2015;
Gestor da ARS para o Processo Electrónico S2 - documento portátil em plataforma informática da DGS;
Plano Verão – Organização, implementação, monitorização e avaliação do processo de implementação de
32 Postos de Praia na região, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa.
Taxas Moderadoras – Intervenção ativa no esclarecimento aos utentes sobre o processo, articulação com a
ACSS e Serviços Partilhados do Ministério da saúde e inscrição dos utentes na Plataforma digital de
requerimento para isenção por insuficiência económica.
Direcção Geral dos Serviços Prisionais – Continuação da articulação direta com vista à inscrição dos utentes
reclusos no SNS, nomeadamente assegurando o seu direito à isenção do pagamento de taxa moderadora.
Cartão Europeu de Seguro de Doença – Articulação com a secção de reembolsos através da análise de
dezenas de pedidos de reembolso sobre cuidados de saúde recebidos noutro Estado Membro.
Cidadãos estrangeiros em situação irregular – Apoio operacional e processual aos três ACES sobre a
inscrição destes utentes e seu acesso ao SNS.
Tratamentos médicos na União Europeia (requisição de assistência médica no estrangeiro) – emissão de
atestados de direito – articulação com a Direcção Geral da Saúde - emissão de documentos portáteis S2.
Fundação Portuguesa de Cardiologia – Responsabilidade pela dinamização interna do peditório (ACES e
Hospitais)
Transferências sanitárias de doentes - articulação com a Direcção Geral da Saúde;
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Website da ARS Algarve – actualização dos conteúdos sobre mobilidade de doentes;
Acção de formação durante dois dias para todos os profissionais dos gabinetes do cidadão, realizada em
finais de Setembro, promovendo a análise das reclamações e exposições recebidas e propostas de correcção
e de melhoria dos serviços.
Em 2015 e até à data já foram elaboradas 160 Informações Internas solicitadas quer pelo CD desta ARS,
bem como por vários departamentos solicitando pareceres técnicos.
Foram ainda elaborados 208 propostas de ofício, assinadas pelo CD para várias entidades-IGAS, E.R.S., S.
G.M. Saúde, bem como respostas a utentes.

SGREC – ERS
Reclamações
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Mensalmente e até Março eram realizadas monitorizações dos indicadores relativos ao sistema SIM-Cidadão
e realizado o envio dos dados para cada Gabinete a fim de actualizar os indicadores, com eventuais
reparos para os prazos de resposta ao cidadão; Com alteração da legislação e entrada em funcionamento
do SGREC da ERS os cadernos estatísticos ―pertencem‖ em exclusivo à ERS, não podendo os gabinetes ainda
ter acesso à produção.
1º semestre 2015
No que concerne á região do Algarve deram entrada na ERS 880 reclamações;
Visando o sector público- CHA,EPE 448 e ACES 156; privados com internamento 173 e privados sem
internamento 99, e no sector social 4 reclamações.
Em termos nacionais o Algarve representava 4,4%!
Até à data ainda não temos a produção dos nossos gabinetes de cidadão dos ACES, nem o relatório final da
ERS.
Ainda assim, o ―Acesso a cuidados de saúde‖ lidera a razão de queixa no sector público e ―Focalização no
utente‖ no sector privado.
No Núcleo do Cidadão da ARS Algarve, IP no ano de 2015 deram entrada 79 reclamações e 2 elogios.
Reclamações:
Visando entidades privadas – 14
Sector Social – 6
Do DICAD – ETET Barlavento - 4
ARS Algarve, IP - 3
CMRSUL –2
CHA,EPE – 34
C. Saúde - 16
Os 2 elogios foram endereçados a dois profissionais médicos dos ACES.
Constrangimentos
A Plataforma informática SIM-Cidadão que apoiava o registo e análise das exposições realizadas pelos
utentes no serviço nacional de saúde revelava limitações diversas, não só ao nível do desempenho que não se
adequa à celeridade necessária para dar resposta às solicitações que ocorrem diariamente nos serviços,
como devido ao excesso de passos que exige aos técnicos que com ela operam.
Com a entrada em Março de 2015 do Sistema de Gestão de Reclamações da Entidade Reguladora da
Saúde ansiava-se por uma plataforma mais amigável!
Infelizmente esta plataforma não correspondeu aos anseios dos profissionais dos gabinetes do cidadão e,
muito menos aos dirigentes e aqueles que devem monitorizar os dados estatísticos. Neste momento nenhum
dirigente tem acesso, como se observava na plataforma do SIM Cidadão, ao cadernos e ao estadio em que
se encontra uma reclamação. Esta plataforma estaria adequada para as entidades privadas mas, com a
inundação dos serviços públicos algo terá de ser modificado para alcançar os objectivos pretendidos.
Documentação/Biblioteca e BAD:
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Ao nível da Documentação, elaboraram-se e divulgaram-se 285 Circulares Informativas e 23 Circulares
Normativas; foram enviados 145 ofícios para entidades externas com divulgação de 62 acções de formação,
conferências, e demais eventos ligados à saúde; renovaram-se 04 assinaturas de revistas científicas e técnicas,
com posterior divulgação na intranet e ACES;
Realçar que, por força da mudança de instalações, todo o acervo documental se encontra no armazém à
espera de instalações condignas para reabrir o espaço de Biblioteca.
Elaborados ―Cadernos mensais‖ com o resumo das notícias sobre a saúde no Algarve publicadas pelos órgãos
de comunicação regionais e pelos diários ―Correio da Manhã‖ e ―Diário de Notícias‖.
Elaborados mensalmente ―Boletim de Sumários‖ com os sumários dos periódicos e monografias recebidas no
Centro de Documentação.
Trabalhos diários ligados à BAD, como registo, arquivo, indexação de variada documentação e livros e
revistas comprados e ou oferecidos.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC)

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos
disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO
DA ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

(1)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop (2) (O)

OE2, OE4

OoP 1: Implementação da Base de Dados
sobre Gestão de Contratos/Protocolos de
Colaboração da ARS Algarve IP
(Continuação)

OE2, OE4

OoP 2: Implementação de um Sistema de
Controlo e Gestão Documental efectivo,
com base, por um lado, no melhoramento
das potencialidades da Base de Dados em
Qualidade
Acess existente no Gabinete e, por outro
lado, na criação de um sistema manual de
registo e gestão de documentos
(Continuação)

OE2, OE4

OP 3: Dar resposta ao maior número
possível de documentos entrados e
registados no GJC

OE2, OE4

Oop 4: Efectuar todas as informações
/Pareceres Jurídicos/peças processuais
solicitados

b)

a), c), d), e) e h)

Eficácia

Indicador (O)

Valores
Tipo de
Prévios
Indicador (O) (3)
(QA)

Nº de Contratos/Protocolos efectivamente
digitalizados e introduzidos na Base de
Realização
Dados

Nº de documentos e de processos internos
Realização
com registo

Qualidade

Nº de documentos efectivamente
respondidos

Eficiência

Nº de informações efectuadas, face à
distribuição que é feita no próprio ano

Realização

-

Meta 2015
(O)

95%

95%

95%

Tolerância Valor crítico
Resultado
(QA)
(O)

100%

100%

100%

5%

5%

5%

95%

100%

5%

Atividade
Constante No
Orçamento (O)

(4)

Contributos
paras as
Orientações
Estratégicas do
MS (O) (5)

Observações (QA)

3.13

Tem por base o Computo
dos documentos
entrados de 1 de Janeiro
a 31 de Dezembro

3.13

Tem por base o Computo
dos
documentos entrados de
1
de Janeiro a 31 de
Dezembro e registados

3.13

Tem por base o Computo
dos
documentos entrados de
1
de Janeiro a 31 de
Dezembro e respondidos
Tem por base o Computo
das
informações efetuadas
de 1
de Janeiro a 31 de
Dezembro e registados

100%

Coordenação,
Técnicos
Superiores
e Assistentes
Técnicos

100%

Coordenação,
Técnicos
Superiores e
Assistentes
Técnicos

100%

Coordenação,
Técnicos
Superiores e
Assistentes
Técnicos

Actividade Não
Orçamentada

100%

Coordenação,
Técnicos
Superiores
(Juristas)

Actividade Não
Orçamentada

3.13

Coordenação,
Técnicos
Superiores
(Juristas) e
Assistentes
Técnicos

Actividade Não
Orçamentada

3.13

d) e f)

Realização

Responsável
pela execução
(O)

Actividade Não
Orçamentada

Actividade Não
Orçamentada

a), e) e g)

OE2, OE4, OE5

OoP 5: Elaboração de Ofícios

Eficiência

Nº de Ofícios
efectivamente elaborados

Realização

95%

100%

5%

100%

OE1,OE4 e OE5

OoP 6: Continuar a acompanhar e
encaminhar as reclamações

Eficiência

Nº de informações efectuadas sob
as reclamações

Realização

95%

100%

5%

100%

OE1,OE4 e OE5

Oop 7:Cumprimento dos artigos 31º e 32º
do DL 126/2014 de 22 de Agosto

Eficiência

Nº de exposições entradas cujos prazos
de resposta foram cumpridos

Realização

95%

100%

5%

100%

Oop 8: Promover Acções de Formação

Eficácia

Nº de Acções de Formação efetivamente
efectuadas

Realização

3

1

1

5

c) e g)

Coordenação,
Técnicos
Actividade Não
Superiores NCD Orçamentada

3.3

c), h) e i)

c), h), i) e j)
OE4
k)
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Coordenação,
Técnicos
Superiores
(Juristas) e
Técnicos
Coordenação e
Técnicos
Superiores do
NCD

Actividade Não
Orçamentada

3.3

Actividade Não
Orçamentada

3.10

Tem por base o nº de
informações efetuadas
pelo
NCD

PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Núcleo do Cidadão e Documentação

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados
de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e
fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

Atribuições da
MISSÃO
Unidade
DA ARS
(1)
Orgânica (O)

I)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

O1;O3

Parâmetro
Oop (2) (O)

Indicador (O)

Tipo de
Indicador (O) (3)

Valores
Prévios
(QA)

Meta 2015
(O)

Contributos
Atividade
paras as
Responsável
Constante No
Tolerância Valor crítico
Orientações
Resultado
pela execução
Orçamento (O)
(QA)
(O)
Estratégicas do
(O)
(4)
MS (O) (5)

Eficácia

Elaborar relatórios para monitorização
trimestral

Realização

5º dia útil do
fim de cada
trimestre

100%

Eficácia

nº de exposições recebidas/ nº de respostas
enviadas (%)

Realização

95%

100%

100%

nº de acções previstas/nº realizadas

Resultado

3 acções

1/33%

Monitorização do nº reclamações
registadas no sistema SGREC da ERS

3º dia útil do
fim de cada José Esteves
trimestre

Observações
(QA)

ANC

3

Objectivo
partilhado

José Esteves

ANC

3

Objectivo
partilhado

3

José Esteves

ANC

3

Objectivo
partilhado

11 (NOV)

José Esteves

ANC

8

Objectivo
partilhado

I)

01;03

K)

O5

j)

O5

Avaliação da satisfação

Eficiência

Aplicação de questionário aos cidadãos e
aos profissionais

Realização

12 (DEZ)

0%

j)

O1

Melhorar a confiança dos cidadãos nos
serviços prestados pela ARS Algarve, IP

Eficiência

Tratamento da informação e publicação on
line na página da ARS Algarve, IP

Realização

5º dia útil do
fim de cada
trimestre

100%

3º dia útil do
fim de cada José Esteves
trimestre

ANC

9

Objectivo
partilhado

j)

O1

Fomentar um maior protagonismo dos
cidadãos na utilização e na gestão ativa do
sistema

Qualidade

Número de visualizações; Número de
sessões públicas de esclarecimento

Realização

10
vizualizações
mensais

100%

15 vizualizações
José Esteves
mensais

ANC

3

Objectivo
partilhado

Promover acções de formação aos
profissionais dos ACES conforme Portaria Qualidade
156/2012.
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2.7.

Unidade de Compras e Logística (UCL)

A Unidade de Administração Geral foi reestruturada em 2015 e renomeada para Unidade de Compras e
Logística, passando a integrar, para além das Compras e do Armazém Geral, os Serviços Farmacêuticos, o
Serviço de Viaturas e o Serviço de Gestão de Transporte de Doentes.
Compete à Unidade de Compras e Logística assegurar a gestão de stocks e o aprovisionamento de bens e
serviços necessários e adequados ao funcionamento da ARS Algarve, IP.
Missão: Liderar e gerir os procedimentos de procurement de forma a suprir necessidades e contribuir para
suportar a missão e os objectivos da ARS Algarve, com um forte enfoque no trabalho de equipa, na
qualidade técnica e na comunicação e colaboração com os restantes serviços.
Visão: A Unidade de Compras e Logística está comprometida, no âmbito das suas atribuições, em acrescentar
valor ao processo de prestação de cuidados de saúde na região do Algarve.
Valores: assumir um compromisso ético e de qualidade como factor determinante e diferenciador, cooperando
com todos os serviços da ARS Algarve, com especial incidência nos que prestam cuidados de saúde,
fomentando um ambiente interno propício ao desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores da
unidade, estimulando a inovação e o trabalho colaborativo.
Objectivos:








Garantir a continuidade da prestação de cuidados de saúde nos variados serviços da ARS
Algarve, antecipando necessidades de bens e serviços e contribuindo para que os mesmos
sejam adquiridos em tempo útil, nos termos da legislação, nas quantidades e qualidade
necessárias e com o custo mais favorável;
Conhecer em dado momento o ponto de situação dos procedimentos em desenvolvimento,
assim como dos pedidos manifestados e dos autorizados;
Interagir e colaborar activamente com os serviços e as entidades que intervêm no processo de
aquisição de bens e serviços.
Responsabilidades:
Adquirir os bens e contratar os serviços de forma eficiente, para fazer face às necessidades
da ARS Algarve.
Participar em comissões nacionais e nas reuniões na área de ―procurement‖, nomeadamente:
 Comissão de Acompanhamento das Compras na Saúde;
 Reuniões descentralizadas (bimensais) da SMPS com as 5 ARS.

Em termos de organização interna, a Unidade está estruturada ou integra as seguintes áreas funcionais:





Compras - Aprovisionamento dos bens e serviços; planeamento e desenvolvimento dos procedimentos
de aquisição e contratação;
Assessoria jurídica - Estudo de casos e desenvolvimento de pareceres jurídicos de suporte às
actividades da unidade;
Armazém Geral (AG) - Planeamento e gestão de stocks do armazém A (material de consumo clínico,
hoteleiro e economato);
Armazém do CMR Sul - Gestão dos bens de consumo geral (material de consumo clínico, economato,
hoteleiro, entre outro) no CMR Sul, nomeadamente encomendas ao armazém central, a distribuição
interna, gestão dos prazos de validade, condições técnicas de armazenamento, entre outras;
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Serviços Farmacêuticos (SF) - Planeamento e gestão de stocks do armazém F (medicamentos, outros
produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e biocidas). Apoio e informação técnica a outros
profissionais na área de farmácia e do medicamente e interligação com o INFARMED;
Farmácia do CMR Sul - Gestão do medicamento no CMR Sul, nomeadamente encomendas ao
armazém central, a distribuição interna, gestão dos prazos de validade, condições técnicas de
armazenamento, entre outras;
Serviço de Viaturas (SV) - Planeamento e gestão do Parque de Veículos da ARS Algarve, assegurar o
transporte de todos os profissionais integrados nos serviços centrais da ARS Algarve e o transporte e
a logística de produtos;
Serviço de Gestão e Transporte de Doentes (SGTD) - Gestão integrada do circuito de transporte
programado de doentes no âmbito do SGTD – Sistema de Gestão de Transporte de Doentes, com
vista à desmaterialização das credenciais de transporte e dos documentos associados, da redução
dos custos operacionais e dos tempos de processamento, com diminuição dos prazos de pagamento e
melhoria na deteção de inconformidades neste processo. Assegura ainda a gestão do transporte de
insuficientes renais crónicos
Equipa de Gestão de Inventários - Planificação, organização e implementação dos inventários gerais
e articulação com os diversos serviços, assim como apoio técnico, nos processos de inventário central e
locais dos vários armazéns da ARS Algarve; auditorias aos armazéns locais; gestão das quebras,
abates e outras falhas;
Comissão de Análise de Artigos de Consumo Clínico - Análise das listas de bens de consumo clínico,
nomeadamente a adequação técnica das designações. Assessoria técnica à introdução de novos
artigos de consumo clínico;
Comissão de Formulários, Impressos e Envelopes - Análise e proposta sobre a manutenção, alteração
ou eliminação dos formulários, impressos, envelopes e outros modelos em vigor.

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
A Unidade e seus Serviços foram reorganizados e os recursos humanos redistribuídos, considerando a
necessidade de fazer face à saída de alguns profissionais, nomeadamente duas gestoras de procedimentos
sénior e um jurista, que foram transferidos para outro departamento ou saíram da ARS. Estas alterações,
assim como a necessidade de redefinir os serviços, originaram constrangimentos próprios, que aumentaram a
carga de processos pelas restantes gestoras de procedimentos, comprometendo os objectivos iniciais, que
foram definidos sem contar com a citada reorganização.
Ficou ainda na responsabilidade da UCL a coordenação dos procedimentos necessários ao funcionamento
pleno e regular do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, assumindo a gestão da Farmácia e do
Armazém deste hospital especializado, assim como a reorganização dos Serviços Farmacêuticos e a
organização dos processos de inventário de bens de consumo, onde apresentámos uma metodologia para o
Inventário de 2015, aprovado pelo CD.
Este esforço adicional e a redução/ reafectação de recursos humanos impediu melhores resultados, mas criou
os alicerces para potenciar resultados futuros.
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
Objectivo 1 | Registo dos contratos adjudicados em 2015 em módulo próprio de "Gestão de Contratos" na
aplicação GHAF:
Objectivo não atingido por causas exógenas, porquanto o processo de adjudicação foi condicionado na
SPMS, aguardando parecer da AMA, condicionando desenvolvimentos na aplicação;
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Objectivo 2 | Desmaterializar procedimentos através do desenvolvimento de procedimentos por ajuste
directo de aquisições para 2015, na plataforma de contratação pública:
Objectivo não atingido por causas exógenas, porquanto o processo de adjudicação da plataforma, da
responsabilidade da SPMS, não ocorreu em 2015, condicionando quaisquer desenvolvimentos;
Objectivo 3 | Desenvolver os procedimentos de aquisição de bens e serviços autorizados superiormente em
tempo útil: Atingido;
Objectivo 4 | Rastreabilidade de processos na UAG [agora UCL], com ponto de situação actualizado:
Atingido;
Objectivo 5 | Desenvolvimento de um Manual do Aprovisionamento para ajustes directos simplificados, com
modelo de desenvolvimento e circuito de pareceres e autorização:
Objectivo não atingido por causas exógenas, porquanto a Unidade foi reestruturada, passando a integrar os
Serviços Farmacêuticos, SGTD e Serviço de Viaturas, obrigando a uma realocação de profissionais; saíram
igualmente recursos humanos, essenciais ao processo. A técnica superior encarregada da elaboração deste
manual foi afecta ao Serviço de Viaturas e o técnico superior jurista que acompanhava esta elaboração e
que se encontrava previsto integrar a UCL a tempo inteiro, apesar de se encontrar fisicamente na UCL, até à
sua saída deu continuidade a processos que lhe estavam distribuídos anteriormente (no âmbito de processos
de inquérito), impedindo a conclusão deste manual em 2015.
Medidas para um reforço positivo do desempenho








No âmbito do aumento das competências técnicas dos profissionais, considera-se relevante viabilizar:
Formação específica para técnicos superiores na área da análise e avaliação de propostas em
procedimentos de contratação pública: perspectiva jurídica e operacional.
Formação específica para técnicos superiores na área dos concursos públicos.
A estabilização do quadro de pessoal é um factor crítico de sucesso, destacando-se dois serviços
onde este factor deve ser tido em conta:
Compras: em 2015 saíram elementos com conhecimento, nomeadamente tácito, muito relevante, que
não podem ser recuperados. A profusão de despachos e legislação na área das compras, para além
das orientações da tutela, tornam crítico manter um quadro estável, capacitado, com experiência e
conhecimento, que corresponda às necessidades das várias tipologias de procedimentos
desenvolvidos e onde a ARS possa investir em formação e outras acções.
Serviços Farmacêuticos: é necessário garantir com urgência técnico superior na área de farmácia,
considerando que a ARS Algarve dispõe apenas de uma farmacêutica nessas funções, que requer
apoio de profissional que possa garantir as suas férias e outras ausências.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Unidade de Compras e Logística

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os
recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área
de intervenção.

MISSÃO
DA ARS

Atribuições da Unidade Orgânica
(O)

(1)

Assegurar a gestão de stocks e o
aprovisionamento de bens e serviços
necessários e adequados ao
funcionamento da ARS Algarve

Assegurar a gestão de stocks e o
aprovisionamento de bens e serviços
necessários e adequados ao
funcionamento da ARS Algarve

Articulação com
os Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop

(2)

Indicador (O)

(O)

Valores
Prévios
(QA)

Meta 2015
(O)

Resultado

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

Responsável
pela execução
(O)

Dezembro

UCL

ANC

3.13; 4.5

Objetivo requer
desenvolvimentos a cargo do
fornecedor da aplicação

80%

Não atingido | o processo de
adjudicação da plataforma, da
responsabilidade da SPMS, não
ocorreu em 2015, condicionando
quaisquer desenvolvimentos,
nomeadamente o presente

10%

90%

UCL

ANC

4.5

Objetivo requer
desenvolvimentos a cargo do
fornecedor da plataforma

ANC

3.13; 4.5

O contagem do tempo de espera
interrompe entre a data de envio
ao CD e a resposta do CD/ entrada
da informação na UAG, assim
como quaisquer necessidades de
informação adicional que não
dependa da UAG

UCL

ANC

3.13; 4.5

UCL

ANC

3.13; 4.5

-

OE4

Desmaterializar procedimentos através do
desenvolvimento de procedimentos por
Eficácia
ajuste direto de aquisições para 2015, na
plataforma de contratação pública

% de procedimentos para aquisições de
bens ou serviços por ajuste direto
concluídos no ano e lançados na plataforma,
Realização
em relação ao total de procedimentos para
aquisições de bens ou serviços por ajuste
direto, concluídos no ano

-

Assegurar a gestão de stocks e o
aprovisionamento de bens e serviços
necessários e adequados ao
funcionamento da ARS Algarve

OE4

Desenvolver os procedimentos de
aquisição de bens e serviços autorizados
superiormente em tempo útil

Mediana do tempo de espera entre a
notificação das necessidades propostas
pelos serviços à UAG e a produção da
informação para o CD autorizar o seu
desenvolvimento

Resultado

N/D

15 dias

15 dias

1

20 dias

UCL

Assegurar a gestão de stocks e o
aprovisionamento de bens e serviços
necessários e adequados ao
funcionamento da ARS Algarve

OE4

Rastreabilidade de processos na UAG, com
Eficiência
ponto de situação actualizado

% de processos rastreáveis

Resultado

N/D

80%

95%

5%

85%

OE4

Desenvolvimento de um Manual do
Aprovisionamento para ajustes directos
simplificados, com modelo de
Qualidade
desenvolvimento e circuito de pareceres e
autorização

0

Dezembro

Manual submetido à consideração superior

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência (enquanto relação entre os
bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e características de bens ou serviços, que lhes conferem aptidão
para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização, entre outros) Realização
(limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a população-alvo das ações) Resultado (exprimem os
efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP); Atividade Não
Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP são, ou terão que ser ,
identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer os limites superior e
inferior do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta deste, ao melhor resultado em
termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão, serviço, unidade
responsável ou mesmo o profissional;
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Realização

-

Observações (QA)

MS (O) (5)

0

Resultado

Assegurar a gestão de stocks e o
aprovisionamento de bens e serviços
necessários e adequados ao
funcionamento da ARS Algarve

(4)

4ª trimestre

OE4

Módulo de "Gestão de Contratos" do GHAF
em funcionamento pleno de forma a
possibilitar os registo

Eficiência

Atividade
Contributos paras
Constante No
as Orientações
Orçamento (O)
Estratégicas do

Não atingido | o processo de
adjudicação foi condicionado na
SPMS, aguardando parecer da
AMA, condicionando quaisquer
desenvolvimentos,
nomeadamente o presente

Registo dos contratos adjudicados em 2015
em módulo próprio de "Gestão de
Eficiência
Contratos" na aplicação GHAF

legenda:
(1)

Tipo de
Indicador (O) (3)

Não atingido | a Unidade foi
reestruturada, passando a
integrar os Serviços
Farmacêuticos, SGTD e Serviço de
4ª trimestre
Viaturas, obrigando a uma
realocação de profissionais;
sairam igualmente recursos
humanos, essenciais ao processo

2.8. Serviço de Saúde Ocupacional (SSO)
O Serviço de Saúde Ocupacional está sob a dependência direta da Unidade de Gestão de Recursos
Humanos da Administração Regional de Saúde do Algarve IP., por deliberação do Conselho Diretivo da ARS
Algarve, IP que consta na Circular Interna Normativa nº21/2015 de 17.12.2015.
À diversidade de profissionais existentes nos estabelecimentos de saúde, (médicos, enfermeiros, técnicos de
diagnóstico e terapêutica, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes
operacionais, gestores), decorre um conjunto de atividades a que é inerente uma multiplicidade de factores
de risco profissionais.
Este conjunto de profissionais, constitui um grupo profissional muito peculiar, a quem deve ser conferida
especial atenção e prioridade, atendendo à complexidade e particularidade dos contextos de trabalho. A
formação e prática profissional dos trabalhadores da saúde direcionada na prestação de cuidados de
saúde, podem justificar a pouca atenção que estes profissionais dedicam aos riscos a que estão expostos e à
sua prevenção.
A área de Saúde Ocupacional nos Serviços de Saúde, tem o intuito de oferecer aos trabalhadores que
prestam assistência em saúde, cuidados exequíveis para que estes não sofram repercussões de saúde,
nomeadamente, na capacidade funcional e esperança de vida decorrentes da sua atividade profissional.
Deste modo, pretende promover o mais elevado grau de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores
que exercem as suas funções na ARS Algarve.
Objetivos:
•
•
•
•
•

Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação aos trabalhadores da ARS Algarve;
Promover a aplicação do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo aos funcionários;
Contribuir para a promoção da saúde dos funcionários e promoção de ambientes de trabalho
saudáveis;
Caracterizar e monitorizar os Acidentes de Trabalho;
Divulgar informação sobre a Saúde Ocupacional aos funcionários da ARS Algarve;

Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
A aplicação e acompanhamento do PNV aos funcionários da ARS, diz respeito à cobertura vacinal
relativamente à vacina contra o tétano, contra a hepatite B e vacina relativamente ao Sarampo VAS/VASPR,
para além da operacionalização, da vacinação da gripe sazonal 2015/2016 aos profissionais de toda a
ARS Algarve.
No âmbito do Programa Nacional de Vacinação, dinamizamos e promovemos a atualização do registo e
estado vacinal dos funcionários, em articulação com as equipas dos três ACES e Serviços Centrais, Unidades
de Saúde Pública, Diretores Executivos e Conselhos Clínicos e com os próprios funcionários. A
operacionalização nos ACES, depende da realidade funcional de cada Unidade de Saúde do respetivo
ACES, pelo que o Serviço de Saúde Ocupacional, poderá sugerir estratégias de atuação mas está para além,
da área decisional da Equipa do SSO.
Para a monitorização das coberturas vacinais, existe a Base de Dados Regional para os funcionários do ACES
e Serviços Centrais, onde se encontram os registos vacinais de todos os funcionários, e que vai sendo
atualizada ao longo do ano. Os dados são introduzidos e atualizados manualmente, através da consulta da
ficha individual de cada funcionário no Programa SINUS - Vacinação, o que permite o cálculo das taxas de
cobertura vacinais referentes ao Td, VHB, e Sarampo. Foram facultadas as bases de dados às equipas dos
ACES, com a sinalização dos funcionários com vacinas para regularizar, de forma a, simplificar todo o
processo de regularização do estado vacinal.
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Relativamente aos Serviços Centrais, a articulação foi efetuada de modo individual, por via telefónica ou
mesmo por via electrónica e quando regularizassem o registo vacinal, informavam a equipa da SSOA. A
atualização das fichas vacinais dos funcionários da ARS Algarve no Programa SINUS, contribuiu igualmente
para os indicadores que são partilhados pelas equipas dos ACES, relativamente às coberturas vacinais.
Procedeu-se ao reforço da Norma da DGS nº.006/2013 sobre ―Programa Nacional de Eliminação do
Sarampo‖, Orientação da DGS nº 012/09/2013 sobre a ―vacinação contra a gripe com a vacina trivalente
para a época 2014/2015‖, respetivos mapas de avaliação da cobertura vacinal da gripe por categorias
profissionais da DGS, dando ênfase, às diretrizes publicadas que se aplicam para os profissionais da saúde.
Esta divulgação é partilhada com a Equipa Regional de Vacinação, do Departamento de Saúde Pública da
ARSA. Deste modo, o indicador estabelecido foi concretizado (IND8).
Foi elaborada a Declaração de Recusa relativamente à Vacinação da Gripe Sazonal 2015/2016, conforme
Diretrizes da DGS e as mesmas foram facultadas a todos os ACES e equipas, para serem posteriormente
remetidas ao SSO e arquivadas conforme preconizado pela DGS.
Na Vacinação relativa à Gripe Sazonal nos ACES, o papel da Equipa de Saúde Ocupacional foi informar da
OT da DGS para o ano em questão, facultar mapa para o respetivo levantamento de necessidades, para se
estimar o número de vacinas necessárias, enviar a declaração de recusa da mesma e mapa de avaliação
vacinal por categoria profissional, para além de efetuar apoio direto, se for necessário. A vacinação dos
profissionais é efetuada dentro das próprias equipas. No caso dos Serviços Centrais, a articulação é
efetuada com os vários departamentos e coordenadores de equipas, mas a responsabilidade da vacinação e
avaliação é da enfermeira da Saúde Ocupacional.
Este ano, a vacinação contra a gripe sazonal dos funcionários dos Serviços Centrais, efetuou-se nas novas
Instalações do Serviço de Saúde Ocupacional, e procedeu-se ao agendamento prévio, de modo individual ou
por departamento dos funcionários. Na equipa do DICAD e CMRSul, visto se tratarem de equipas
medicalizadas e com enfermeiros, posteriormente ao levantamento de número de vacinas necessárias, foi
agilizado o transporte com o Serviço de Viaturas para o envio das vacinas, respeitando a cadeia de frio
para os vários locais e articulado com o enfermeiro responsável em cada local, para a administração e
acondicionamento das mesmas vacinas. O registo no Programa SINUS-Vacinação foi efetuado pela
enfermeira da Equipa de Saúde Ocupacional, posteriormente.
O Serviço de Saúde Ocupacional foi responsável pela vacinação contra a Gripe Sazonal 2015/2016 dos
funcionários dos Serviços Centrais, no total de 96 vacinas, conferindo uma taxa de cobertura vacinal de
25,3%. Houve um aumento pouco significativo de 0,6%, mas consideramos que o atingido o indicador
estipulado no ano anterior (IND4). Relativamente à vacinação dos profissionais, em concreto, 98% que
desejaram a vacina foram vacinados pelo que, o indicador estabelecido foi atingido (IND5).
E relativamente aos ACES, a taxa de cobertura foi de 30%. Este ano houve um decréscimo na vacinação
contra a Gripe sazonal dos profissionais nos Agrupamentos de Centros de Saúde, pelo que, o indicador
estabelecido não foi atingido (IND3). A taxa de cobertura total dos funcionários da ARS Algarve
relativamente à vacina contra a gripe sazonal foi de cerca de 28%.
Procedemos pela terceiro ano consecutivo, ao cálculo da taxa de cobertura da vacina contra o tétano dos
funcionários, conferindo uma taxa de cobertura global de 83%. Houve uma subida de 2% da taxa de
cobertura, mas esta é muito superior, mas com a ausência de registo de vacinação no Programa SINUS, em
especial dos funcionários que estão inscritos em outras zonas do pais, a rotatividade dos Internos de Medicina
e os Contratos de Inserção e Emprego. O indicador estabelecido foi atingido (IND1).
Relativamente à vacinação contra a hepatite B, foi calculado a taxa de cobertura de todos os profissionais
dos Agrupamentos dos Centros de Saúde, tendo em consideração a Circular Normativa nº15/DT de
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15/10/2001 e Plano Nacional de Vacinação em vigor, da Direção-Geral da Saúde. O cobertura vacinal foi
efetuada por ACES, Unidades Funcionais de Saúde dos Agrupamentos e por Categoria profissional.
A taxa de cobertura para a VHB destes profissionais foi de 68%, em que a categoria profissional com maior
taxa de cobertura são os enfermeiros e a categoria profissional médica com a menor taxa de cobertura. Esta
taxa de cobertura é superior há existente, mas a vacina em questão, quando começou a ser contemplada
pelo PNV, não se registava no BIS, existia um cartão próprio para o seu registo, o que contribuiu para a
perda do registo. O indicador estabelecido para esta taxa de cobertura foi atingido (IND2).
Durante o ano de 2015, foi reforçada a vacinação em geral e a atualização do registo vacinal nos três
Agrupamentos de Centros de Saúde e Serviços Centrais, em especial na categoria profissional médica. Foi
efetuada igualmente, a divulgação das taxas de cobertura calculadas em 2014, com o intuito de
consciencializar e sensibilizar os profissionais para a vacinação, enquanto estratégia preventiva de alguns
riscos profissionais a que estão expostos, enquanto Serviços de Saúde. Foi efetuado igualmente o Balanço das
declarações de recusa da vacina contra a gripe sazonal no 2014 e foi efetuado uma apresentação dos
resultados em powerpoint, na reunião de planeamento da vacinação contra a gripe sazonal, com os
responsáveis pela dinamização da mesma, nos Agrupamentos de Centros de Saúde e Equipa Regional de
vacinação. Deste modo, o indicador estabelecido foi concretizado (IND6).
Será importante referir ainda que, o cálculo das taxas de cobertura se fazem num momento único e não se
consegue pelo número elevado de funcionários, fazer a verificação total para o cálculo da mesma (por serem
16 base de dados do Programa SINUS) pelo que se houvesse verificação, as taxas de cobertura já eram
superiores às calculadas.
No âmbito do Programa Nacional de Eliminação do Sarampo, os profissionais de saúde encontram-se
contemplados na Vacinação em circunstâncias especiais e com a condição de desempenharem funções com
contato próximo com doentes. É recomendado aos profissionais que reúnam essa condição e não apresentem
história credível de sarampo, a vacinação com duas doses de VAS/VASPR, independentemente da idade.
Tendo em vista cumprir o recomendado pela Norma da DGS, foi efetuada taxa de cobertura vacinal dos
profissionais de saúde relativamente ao Sarampo, dos três ACES, que foi disponibilizada e requerida pela
Direção Geral da Saúde e pela Equipa Regional de Vacinação, com aproximadamente de 71% de
cobertura vacinal. A taxa de cobertura é muito superior, mas a ausência de registo é muito grande apesar de
todas as diligências tomadas junto das equipas, para que fosse registado o estado de imunização no
Programa SINUS. Como foi contemplado a tolerância de 5%, atribuímos como concretizado o indicador
estabelecido para esta taxa de cobertura (IND9).
Face às necessidades especificas relativas à vacinação dos profissionais, propusemo-nos à elaboração de um
manual com orientações relativas à vacinação para todos os profissionais da ARS Algarve, IP. Este encontrase em construção e devido à especificidade dos conteúdos, foi pedido apoio formal à Equipa Regional de
Vacinação que foi concedido. A Direção-Geral da Saúde em 2015, estava a elaborar uma Orientação
Técnica relativa à Vacinação dos Profissionais de Saúde, que provavelmente durante 2016 deverá ser
publicada, como tal não foi concluído o documento proposto. Portanto, o indicador estabelecido não foi
concretizado (IND7).
O Relatório dos Acidentes de Trabalho da ARS Algarve relativamente a 2014, foi realizado durante o ano
de 2015, foi verificado que o cenário foi semelhante a 2013, pelo que, agregamos já com o relatório de
2015, que irá agregar o triénio 2013-2015, com informação detalhada acerca dos Acidentes ocorridos com
recomendações específicas, de forma, a minimizar a recorrência dos mesmos. O indicadores propostos foram
atingidos com sucesso (IND11 e IND13).
Durante o ano de 2015, foram notificados e qualificados 51 acidentes de trabalho que ocorreram aos
funcionários da Administração Regional de Saúde do Algarve. Está a ser elaborado o relatório com a
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evolução dos acidentes durante o triénio, que será divulgado já em junho de 2016, de forma a caracterizálos e melhor compreender este fenómeno, de modo a conseguirmos intervir e minimizar a sua ocorrência.
As ações que conduziram ao Acidente e que mais se evidenciaram foram, as quedas dos funcionários e os
esforços excessivos e/ ou movimentos inadequados. Estas ações tiveram um aumento significativo
comitantemente com as picadas com agulhas. Será de salientar, que estas ações também deram um grande
contributo no ano anterior para os acidentes de trabalho ocorridos. Houve também um grande aumento de
entorses e distensões e as zonas do corpo que se mantém mais afetadas são o troco e mãos. Este ano
verificou-se foi o aumento dos acidentes de trabalho com incapacidade absoluta para o trabalho e
representaram 26% do absentismo superior ou igual a 30 dias. Apesar de não se encontrar previsto em
plano, como não estão a ser efetuados exames de medicina do trabalho, foram efetuados os follow ups dos
funcionários, ao qual ocorreram acidentes de trabalho, de forma a dar orientações e esclarecer eventuais
dúvidas.
Foram introduzidos os dados referentes aos Acidentes e Doenças Profissionais, na plataforma da ACSS,
conforme ano anterior e mediante orientações da ACSS, portanto, o indicador proposto foi atingido com
sucesso (IND12). Foram igualmente elaborados os Balanços Sociais referentes aos Acidentes de Trabalho e
Doenças Profissionais requeridos pelos Recursos Humanos da ARS Algarve.
O absentismo
Outra das atividades não previstas em plano, foi aconselhamento individual, presencial ou telefónico, quando
solicitado pelos funcionários, acerca do modo de desencadear o processo de doença profissional.
Relativamente a uma das situações que surgiram ao longo do ano, já tivemos a primeira qualificação de uma
doença profissional na ARS Algarve, já em 2015. Foram igualmente dadas orientações aos funcionários com
patologias e que se encontram em postos de trabalho desadequados à sua situação clinica, e que este
Serviço não poderá dar resposta efetiva devido a ausência de médico do trabalho. Todos os pedidos de
ocasionais que chegaram ao serviço, foi efetuada a devida exposição por oficio e/ou informação interna
para o Conselho Diretivo, com respetivas informações acerca dos funcionários para a devida apreciação.
Os relatórios e caracterizações efetuados no ano passado, vieram dar um contributo muito positivo no reforço
para a implementação de um programa de promoção da saúde no local de trabalho, onde deverá ser
estimulado os estilos de vida saudáveis, como ação preventiva das consequências do envelhecimento e
doenças crónicas, nomeadamente de ordem osteo-articular. Estava previsto a implementação do projeto na
área da promoção da saúde no local de trabalho e o conceber de um instrumento para recolha de dados
sobre consumos alimentares, atividade física e estado nutricional dos funcionários, mas a equipa esteve
envolvida em outros projetos, portanto os indicadores estabelecidos não foram concretizados (IND10 e
IND15).
No âmbito dos exames de medicina do trabalho realizados nos anos anteriores, foram sentidas muitas
necessidades de intervenção na área da promoção da saúde aos profissionais, nomeadamente, alimentação,
tabaco e exercício físico.
Deste modo, o Serviço de Saúde Ocupacional, participou com o Gabinete de Nutrição, do Departamento de
Saúde Pública e Planeamento, na realização da Sessão de Educação para a Saúde ―Alimentação Saudável e
Económica‖, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Alimentação e teve como principal objetivo
proporcionar informações úteis à promoção da saúde dos funcionários da sede da ARS Algarve, IP. A equipa
do Serviço de Saúde Ocupacional contribuiu com as marcações para as duas sessões marcadas, ficha de
avaliação e a avaliação concretamente dita das sessões. As sessões tiveram a participação de 44
funcionários, quais 39% pertenciam à categoria profissional Assistente Técnica e 29% da categoria Técnica
Superior e restantes participantes pertenciam às restantes categorias profissionais. A apreciação
relativamente ao tema, instalações, horário, palestrante e debate foi classificado pelos participantes como
muito bom e/ou excelente. Na avaliação da sessão foram efetuadas muitas sugestões e outros temas
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relacionados com a saúde que fossem abordados, entre as quais sessões sobre marmitas, rotulagem de
alimentos e valores nutricionais, confecção e/ou preparação de alimentos, formas de conservação, gestão de
stress e ansiedade, posturas no local de trabalho e tabagismo. Estas sugestões irão ser tidas em conta durante
o ano de 2016.
Ao longo do ano, em colaboração com o Gabinete de Informação, foi efetuada a atualização da página da
internet referente à Saúde Ocupacional, para os funcionários terem acesso. O indicador proposto foi atingido
(IND14).
Para promover a aplicação da vigilância da tuberculose nos profissionais de saúde da ARS Algarve,
cumprindo as diretrizes da Orientação nº.10/2014 de 25/06/2014, em colaboração com o Coordenador
Regional da Tuberculose, fez-se a classificação de risco da OT adaptada à realidade dos postos de trabalho
da ARS Algarve. Durante o ano de 2016, depois de devidamente autorizada, as indicações serão colocadas
como Norma Interna para aplicar aos nossos profissionais, com a frequência do rastreio. Portanto
consideramos o indicador proposto atingido (IND16).
Nas atividades não previstas, será importante referir o preenchimento do ―Questionário – Organização e
funcionamento do Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho (SSST) da Administração Regional de Saúde
(ARS) e dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), que foi solicitado pela Direção-Geral da Saúde no
mês de Abril e Maio de 2015. Os dados foram referentes ao ano de 2014. Este questionário teve o objetivo
de dar cumprimento ao estabelecido na Ação 2.6 do ―Programa Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC):
2º.ciclo -2013-2017‖ da DGS e proceder à análise do nível de implementação do preconizado na Circular
Informativa 05/DSPPS/DCVAE, que identifica e caracteriza os principais aspetos organizativos e os requisitos
estruturais, humanos e de equipamentos que os Serviços de SST/SO devem possuir.
Ao longo do ano, foi efetuado levantamento de necessidades de aquisição de Equipamentos Individuais (EPI),
em situações particulares, como manipulação e armazenamento de vacinas para a região nos Serviços
Farmacêuticos da ARSA. Foi verificado, que existia exposição dos técnicos farmacêuticos, a temperatura
baixas durante tempo considerável, aquando a manipulação das vacinas. Foi informado o Conselho Diretivo
desta necessidade e que feito reforço que esta exposição, comportava riscos para a saúde, potenciava a
ocorrência de acidentes e reduzia a produtividade dos profissionais. Para o desempenho destas funções, os
profissionais deveriam utilizar equipamento de proteção individual adequado ao frio, para os proteger e
prevenir os riscos profissionais conforme descrito no nº.1, do artigo 3º DL348/93 de 1 de outubro. A
aquisição destes equipamentos é da responsabilidade e obrigação da entidade empregadora, neste caso, a
ARS Algarve, o fornecimento os equipamentos adequados.
Foi igualmente efetuado o levantamento das necessidades para fazer cumprir a Informação Técnica
nº.2/2010 da Direção-Geral da Saúde, referente a ―Emergência e Primeiros Socorros em Saúde
Ocupacional‖, nomeadamente nos Serviços Centrais não medicalizados e Serviço de Saúde Ocupacional. Foi
pedido a aquisição de armário de primeiros socorros para os serviços e para o Serviço de Saúde
Ocupacional um ressuscitador manual de balão, bala de oxigénio e kit de administração de O2, para fazer
cumprir as mesmas orientações da DGS.
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
Os profissionais do Serviço de Saúde Ocupacional, no primeiro semestre do ano de 2015, fizeram parte da
equipa regional que esteve a realizar o Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF), do Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, que o Departamento Regional de Saúde Pública e Planeamento,
esteve a dinamizar nas Unidades Funcionais do Algarve. Este inquérito tinha como objetivo contribuir para o
conhecimento da saúde da população portuguesa, dos fatores que determinam esse estado de saúde e a
utilização de medicamentos e dos serviços de saúde. A informação recolhida irá permitir conhecer o estado
de saúde da população e permitir melhorar e adequar os serviços de saúde às necessidades da mesma.

Relatório de Atividades - 2015

Página 216

O não cumprimento das metas para 2015 relativamente à vacinação, elevada rotatividade de funcionários
no Centro de Medicina e Reabilitação do Sul, que ainda constituem um número considerável de funcionários, à
elevada saída de funcionários, ao elevado número de profissionais que iniciam funções transitoriamente, como
médicos Internos, Contratos de Inserção e Emprego e Acordos com Cuba. A dispersão dos Centros de Saúde e
o elevado número de equipas, com formas de comunicação distintas constituem um problema no âmbito da
vacinação. A não valorização e falta de consciencialização, por parte dos profissionais da vacinação
concretamente dita, na prevenção de riscos profissionais, constitui um grande problema para que sejam
atingidos os objetivos propostos.
As ausências de registo no Programa SINUS, o não envio em tempo útil do que era requerido por este Serviço
para a realização dos relatórios e taxas de cobertura, conduziram a um consumo de tempo acrescido que
poderia ter sido empregue no projeto de promoção da saúde.
Os follow-ups dos Acidentes de Trabalho e Aconselhamento individual dos funcionários com problemas
inerentes à Saúde Ocupacional, traduziram-se em atividades não previstas e que não se consegue
contabilizar pela especificidade das situações que não são previsíveis.
A não valorização e reconhecimento do Serviço de Saúde Ocupacional por parte da maioria dos funcionários
desta ARSA, estará relacionado com a falta de recursos humanos neste serviço, neste momento só existem dois
funcionários, a Enfermeira do Trabalho e Assistente Técnica. Seria expectável a existência do Médico do
Trabalho e Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho, quer para a realização dos exames de medicina do
trabalho quer para a verificação dos postos de trabalho.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
As medidas para um reforço positivo no desempenho e concretização dos objetivos propostos para 2016
passam principalmente por ações de sensibilização e divulgação da informação junto dos profissionais da
ARS Algarve, sobre vacinação, acidentes de trabalho e doenças profissionais.
Promover maior articulação junto dos Dirigentes/Coordenadores dos diversos serviços, nas áreas acima
mencionadas.
Incremento dos Recursos Humanos deste Serviço, nomeadamente Médico do Trabalho e Técnico de Higiene e
Segurança do Trabalho.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP

Serviço de Saúde Ocupacional

Unidade Orgânica / Funcional:

Atribuições
MISSÃO da Unidade
DA ARS Orgânica (O)

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

(1)

Articulação com
os Objetivos
Estratégicos (OE
) do QUAR da
ARS, Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da Unidade Orgânica (O)

Parâmetro Oop
(2)
(O)

Eficiência

Promover a aplicação do Programa Nacional de Vacinação
aos funcionários ARS Algarve

a) b)

Atividade
Responsável
Constante No
pela
Orçamento
execução (O)
(O) (4)

Contributos
paras as
Orientações
Estratégicas
do MS (O) (5)

Meta 2015 (O)

Resultado

Tolerância
(QA)

Valor crítico (O)

Impacte

80%

85%

83%

5%

100%

Cíntia Reis

AO

2.9

Objetivo partilhado com
os profissionais dos ACES
e Equipa Regional de
Vacinação da ARSA

Taxa de cobertura da VHB dos
profissionais da ARS Algarve (excluindo
Impacte
profissionais com tarefas administrativas)

63%

68%

68%

5%

75%

Cíntia Reis

AO

2.9

Objetivo partilhado com
os profissionais dos ACES
e Equipa Regional de
Vacinação da ARSA

Taxa de cobertura da vacinação contra a
gripe sazonal dos profissionais de saude
dos ACES

Impacte

33%

35%

30%

5%

40%

Cíntia Reis

AO

2.9

Objetivo partilhado com
os profissionais dos ACES
e Equipa Regional de
Vacinação da ARSA

Taxa de cobertura da vacinação contra a
gripe sazonal dos profissionais de saude
dos Serviços Centrais

Impacte

24%

28%

25%

5%

33%

Cíntia Reis

AO

2.9

Objetivo partilhado com a
Equipa Regional de
Vacinação da ARSA

95%

100%

98%

5% (3%)

100%

Cíntia Reis

AO

1.6;2.9;3.7

Resultado

100%

(até dia 30 outubro)

100%

1 mês

(até 31 de setembro)
Cíntia Reis

AO

2.9; 4.3

Objetivo partilhado com a
Assistente Técnica
Manuela Sousa

Elaboração de manual com orientações
relativas à vacinação para os profissionais Realização
da ARS Algarve

100%

(até 31 de dezembro)

0%

1mês

(até 30 de setembro)
Cíntia Reis

AO

2.9;3.7;4.3

Objetivo partilhado com a
Equipa Regional de
Vacinação da ARSA

Divulgar as orientações da DGS relativas à
vacinação do Sarampo para os
profissionais de saúde

100%

(até dia 31 de dezembro)

100%

1 mês

(até 1 de novembro)
Cíntia Reis

AO

2.9;3.7;4.3

Objetivo partilhado com a
Equipa Regional de
Vacinação da ARSA

70%

75%

71%

5%

Objetivo partilhado com a
Equipa Regional de
Vacinação da ARSA

0

1

0

(até 31
Dezembro)

(até 31 Dezembro)

1

Taxa de cobertura da Td de todos os
profissionais da ARS Algarve

OE2

Tipo de
Indicador
(O) (3)

Valores Prévios
(QA)

Indicador (O)

Vacinar os profissionais dos Serviços
Centrais que desejarem a Vacina da Gripe Realização
Sazonal
Divulgar os motivos da recusa da vacina
da gripe por parte dos profissionais, para
melhorar a adesão à vacinação nos ACES

Observações (QA)

OE5

a)b)

a)b)

a)b)

OE2;OE5

OE1;OE4;OE5

OE4;OE5

Promover a aplicação do Programa Nacional de Eliminação
do Sarampo aos funcionários da ARS Algarve

Contribuir para a promoção da saúde dos funcionários e
promoção de ambientes de trabalho saudáveis

Eficiência

Qualidade

Taxa de cobertura vacinal relativamente
ao Sarampo dos profissionais que fazem
atendimento a doentes nos ACES

Impacte

Apresentação de proposta do projeto
relacionado com a proteção da saúde e
bem-estar dos funcionários e promoção
de ambientes de trabalho saudáveis nos
três ACES

Realização

Elaborar relatório anual dos acidentes de
trabalho ocorridos na ARS Algarve,
referente a ano anterior

Impacte

Introduzir dados referentes aos Acidentes
e Doenças Profissionais em plataforma online da ACSS

Caraterizar os Acidentes de Trabalho ocorridos na ARS
Algarve

Realização

95%

Cíntia Reis

AO

2.9;3.7

(até 30 de
novembro)

Cíntia Reis

AO

1.5;1.6;3.1;3.1 Objetivo partilhado com
1;3.13
os profissionais dos ACES

(até 30
Novembro)

Cíntia Reis

AO

1.6;4.3

Objetivo partilhado com a
Assistente Técnica
Manuela Sousa
Objetivo partilhado com a
Assistente Técnica
Manuela Sousa

Realização

100%

100%

100%

0%

100%

Cíntia Reis

AO

1.3;3.9;

Impacte

(até 31 Dezembro)

(até 31 Dezembro)

0%

0%

(até 30
Novembro)

Cíntia Reis

AO

4.3;1.6;

95%

95%

95%

0%

100% Cíntia Reis

AO

3.9

10

0

1

90%

100%

Eficiência
Divulgar relatório dos acidentes de
trabalho aos ACES, referente a ano
anterior

a)b)

OE1; OE5

Divulgar a informação sobre Saúde Ocupacional

Eficiência

Atualização de informação na página da
internet referente à Saúde Ocupacional da
ARS Algarve IP (%)

Realização

a)b)

OE2;OE4

Caracterizar os consumos alimentares, atividade física e
estado nutricional dos funcionários da Algarve, IP

Qualidade

Conceber instrumento para a recolha de
dados sobre consumos alimentares,
atividade física e estado nutricional dos
funcionários da Algarve, IP (meses)

Resultado

a)b)

OE1

Vigilância da tuberculose nos profissionais da ARS
cumprindo Orientaçãonº.10/2014 de 25/06/2014

Qualidade

Classificar os profissionais mediante
avaliação de risco segundo a Orientação
nº.10/2014 de 25/06/2014
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Resultado

9

100%

Cíntia Reis

Cíntia Reis

AO

AO

1,6; 2,7; 3,10;
3,11; 4,3

1.5; 2.5;2.11

Objetivo partilhado pelo NCD

Objetivo Partilhado pelo
Gabinete de nutrição do
DSPP

Objetivo partilhado pelos CDP

2.9. Assessoria de Imprensa e Comunicação (AIC)
A Assessoria de Imprensa e Comunicação da ARS Algarve, como serviço diretamente dependente do Conselho
Diretivo, é responsável pela gestão do processo de comunicação interno e externo da instituição, abrange as
áreas de assessoria de imprensa, jornalismo institucional e design, tem como principais atribuições:
1. Contribuir para a otimização do acesso dos cidadãos à informação relevante sobre os serviços e
oferta dos cuidados de saúde;
2. Contribuir para uma imagem de qualidade dos serviços e melhorar os processos comunicacionais
internos e entre as várias instituições de saúde da Região;
3. Atualização frequente dos conteúdos da página institucional e da intranet;
4. Promoção, apoio e divulgação de ações de sensibilização, eventos e campanhas de promoção da
saúde;
5. Difundir a missão da ARS Algarve entre os diversos públicos internos.
No âmbito destas atribuições, os elementos deste serviço de assessoria têm como principais objetivos
operacionais a desenvolver ao longo do ano:
Comunicação Externa:


















Reforçar os mecanismos de comunicação com os cidadãos, de modo a assegurar informação
relevante, atualizada e acessível sobre a organização dos serviços e a oferta de cuidados de saúde
na região do Algarve;
Implementar uma política de comunicação efetiva com o Centro Hospitalar do Algarve, ACES e outras
instituições sob a orientação do Conselho Diretivo da ARS Algarve;
Melhorar o site da Internet de modo a que permita comunicações mais fluidas entre os serviços da
ARS e melhor informação para apoio à decisão;
Desenvolver ferramentas que promovam a partilha de informação entre os serviços da ARS e destes
com o cidadão;
Recolher, analisar e divulgar notícias e outras iniciativas/eventos científicos, sociais e culturais que se
encontrem integradas no âmbito da Saúde, na Região do Algarve;
Divulgar e conceber campanhas de comunicação e imagem, de suporte às iniciativas desenvolvidas
pela ARS Algarve;
Assegurar a produção, gestão e divulgação de conteúdos e registo fotográfico;
Conceber ou acompanhar a evolução e atualização permanente da imagem e comunicação gráfica
da ARS Algarve;
Criar e desenvolver, ou proceder ao acompanhamento da criação e desenvolvimento de material
informativo;
Reforçar a relação de transparência, confiança e verdade com os órgãos de Comunicação Social;
Reforçar e manter relação de comunicação e troca de informação efetivas com todos os serviços sob
a tutela direta ou indireta da ARS Algarve e stakeholders;
Participar em seminários, congressos, feiras que estejam ligados ao setor da Saúde e onde a
presença da Assessoria de Imprensa e Comunicação possa ser considerada uma mais-valia para a
melhoria da imagem da ARS Algarve;
Conceção gráfica dos materias para divulgação e produção dos eventos organizados pela ARS
Algarve - seminários, feiras, congressos, formações;
Apoio a projeto co-finaciados na área da Saúde Materna;
Conceber, criar, editar boletins de conteúdo institucional, visando fortalecer internamente a imagem
institucional da ARS Algarve, reforçando o sentimento de pertença à Instituição;
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Comunicação Interna:
No âmbito da comunicação interna, deve ser prestado um serviço especializado, para o público interno,
estabelecendo políticas e estratégias que englobem iniciativas que visem o aumento da produtividade,
paralelamente ao aumento da satisfação dos colaboradores, aos mais diversos níveis, como, por exemplo:
funções adequadas e desejadas, local e equipamentos de trabalho, relacionamento com os colegas e com as
chefias, etc. A comunicação interna tem como objetivos:







Criar condições para que todos os colaboradores se tornem e se sintam influentes, informados e
integrados na Instituição.
Possibilitar aos colaboradores de uma forma rápida, eficaz e clara, o conhecimento das
transformações/mudanças que vão ocorrer no ambiente de trabalho; Sempre que possível, a
comunicação interna deve antecipar-se ao ato.
Criar condições, através de mecanismos que visem a participação ativa de todos, para que os
colaboradores se considerem determinantes na evolução das atividades da instituição e responsáveis
pela imagem da instituição entre os colegas e no público externo.
Facilitar a comunicação entre chefias e restantes colaboradores, para que ela seja meio facilitador
de um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

1. Comunicação Externa:
No âmbito da Comunicação Externa, é prestado um serviço especializado, estabelecendo estratégias de
comunicação através do Plano de Comunicação Institucional da ARS Algarve IP, tendo como principais
objetivos:






Explorar, reforçar e ampliar os instrumentos de comunicação disponíveis (site, newsletters, redes
sociais outros media) com o objetivo de divulgar os processos, projetos e as atividades da instituição,
fortalecendo a sua imagem e missão junto da comunidade e dos diferentes públicos-alvo;
Manter um relacionamento direto e interativo com os diversos órgãos de comunicação social,
intensificando a divulgação assertiva da imagem e o papel da ARS Algarve IP no SNS e para os
cidadãos;
A Assessoria de Imprensa e Comunicação, sob orientação do Conselho Diretivo da ARS Algarve IP,
apoia e colabora na elaboração das estratégias de comunicação, adaptando-o e adequando-o
conforme as necessidades e os diferentes públicos-alvo, com vista a garantir a eficiência e eficácia
do discurso institucional.

Na área da comunicação externa as principais atividades desenvolvidas ao longo do ano, em articulação
direta com o Conselho Diretivo, são as seguintes:








Recolha e apoio na preparação de intervenções institucionais dos membros do CD
Preparação de respostas à comunicação social
Apoio e elaboração de apresentações em Power Point
Acompanhamento e apoio aos membros do CD em eventos (Congresso; Seminários; Jornadas, etc)
Produção de notícias, notas de imprensa e comunicados
Registo fotográfico dos eventos da instituição
Solicitações e pedidos de informação da Comunicação Social

Durante o ano de 2015 a Assessoria de Imprensa e Comunicação da ARS Algarve recebeu 87 solicitações
formais de informação (pedidos de esclarecimentos, entrevistas e dados) por parte dos diferentes órgãos de
comunicação social regionais e nacionais.
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Do total das solicitações foi sempre dado apoio e a orientação necessária para facilitar a resposta e a
ligação entre a instituição e a comunicação social.
Mais de 90% destas solicitações obtiveram resposta, sempre em articulação com o Conselho Diretivo e
respetivos serviços.
Sempre que solicitado os elementos da Assessoria de Imprensa e Comunicação prestaram apoio ao Gabinete
de Comunicação do Ministério da Saúde.
Durante o ano 2015, a equipa da Assessoria de Imprensa e Comunicação, elaborou um total de 316 textos,
entre notícias, reportagens, comunicados e informações institucionais, de divulgação dos vários projetos e
programas regionais de saúde e eventos relacionados com a Saúde promovidos pelos profissionais de saúde
da região de saúde do Algarve, acompanhados de fotografias com vista à atualização contínua dos
conteúdos da página institucional e, simultaneamente, divulgados junto dos portais do Ministério da Saúde e
dos órgãos de comunicação social regional e nacional, tendo procedido neste mesmo âmbito à permanente
atualização de informação relevante através das Redes Sociais institucionais.
Ano

2012

2013

2014

2015

Textos (noticias e informações institucionais)

254

296

325

316

Notas de Imprensa/Comunicados

36

33

53

63

Respostas a solicitações OCS

70

80

93

87

Em articulação com os diversos serviços, departamentos, unidades, ACES e responsáveis dos projetos regionais
de saúde, sempre que solicitado pelos responsáveis, foi atualizada a informação dos respetivos serviços no
site institucional, nomeadamente, através da divulgação de relatórios, documentos, legislação, atualização
semanal de lista de vagas e admissões no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados,
lista das entidades convencionadas, quadros mensais de monitorização, entre outros.
No âmbito do processo de implementação das novas estratégias e mecanismos de comunicação, a Assessoria
de Imprensa e Comunicação em colaboração com o Núcleo de Sistemas de Informação e Comunicação,
criaram em 2013 um novo layout do site institucional da Administração Regional de Saúde do Algarve IP,
mais atrativo e inovador e com maior acessibilidade, tendo como objetivo tornar a informação cada vez mais
acessível aos vários públicos que consultam o site.
De destacar o reconhecimento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) do Ministério da Educação e
da Ciência que atribuiu ao site institucional da Administração Regional de Saúde do Algarve, o certificado
que posiciona a página online da instituição entre as dez melhores práticas em acessibilidade Web,
identificadas na última edição do estudo «Acessibilidade Web da Administração Pública Central»,
desenvolvido pelo Departamento da Sociedade da Informação da FCT. O prémio foi atribuído no «Fórum
para a Sociedade da Informação - Acessibilidade Web 2015», realizado a 3 de dezembro de 2015, na
Fundação Portuguesa das Comunicações em Lisboa.
O sítio Web da ARS Algarve respeita as normas de conformidade AAA, conforme as Diretrizes de
Acessibilidade para Conteúdo Web (WC3 - World Wide Web Consortium e WCAG 2.0 - Web Content
Accessibility Guidelines), que garantem a acessibilidade a pessoas com necessidades especiais nos sítios do
Governo e nos serviços e organismos públicos da Administração Central na Internet e que possibilitam a
perceção, navegação e interação com a Web.
No decorrer de 2015, um total de 70 521 visitantes visualizar e ou consultar páginas/secções do site
institucional, registando-se um acréscimo de cerca de 45,39 % de novas visitas ao site institucional.
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Ilustração 1: Médias visualizações da página institucional – ano 2015

Fonte: Google analytics página institucional da ARS Algarve IP

Newsletter Saúde.Algarve
Durante o ano de 2015 foram divulgadas 5 newsletters digitais, em articulação com os Agrupamentos de
Centros de Saúde (ACES), intitulada «Saúde.Algarve», como mais um mecanismo de divulgação e reforço do
que de melhor que se faz na área da Saúde na Região do Algarve, tanto nos cuidados de Saúde primários
como nos hospitalares do SNS, dando destaque aos serviços e ao empenho do dia-a-dia dos profissionais de
saúde, na prevenção da doença e na promoção da saúde.
A título de exemplo, após a divulgação das newsletters, algumas das notícias/reportagens por nós
divulgadas foram replicadas por órgãos de comunicação social e suscitaram o interesse de outros para a
realização de trabalhos jornalísticos.
No decorrer do ano 2015, as newsletters digitais saúde.algarve foram enviadas para cerca de mil contactos
de mail, o que analisando comparativamente com as edições dos anos anteriores, manteve-se o número
semelhante de subscrições.

Newsletters ano 2014

Enviadas

Newsletters ano 2015

Enviadas

Newsletter Saúde Algarve N.15

1136

Newsletter Saúde Algarve nº 19

1076

Newsletter Saúde Algarve N.16

1164

Newsletter Saúde Algarve nº 20

1104

Newsletter Saúde Algarve N.17

1162

Newsletter Saúde Algarve nº 21

1133

Newsletter Saúde Algarve nº 22

1134

Newsletter Saúde Algarve N.18

1173

Newsletter Saúde Algarve nº 23

1128

Diariamente a Assessoria de Imprensa e Comunicação procedeu à recolha, levantamento e análise (cliping)
das notícias relacionadas com a Saúde, nomeadamente na Região do Algarve, realizado no período da
manhã e no final da tarde, para conhecimento do Conselho Diretivo e das Direções Executivas os ACES e dos
diversos departamentos da ARS.
Em colaboração com os responsáveis e coordenadores dos programas/projetos regionais foram
desenvolvidas e difundidas campanhas informativas de promoção e prevenção de saúde, tais como, a
Campanha de Luta Contra a Sida (através da divulgação de rastreios); Campanha do Programa do Rastreio
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do Cancro da Mama no Algarve; Campanha de Plano de Verão de 2015 com a divulgação de informação
sobre os Postos de Saúde de Praia; Campanha de Programa Regional de Contingência para temperaturas
extremas - módulo Calor, «Cuidados a ter com o Calor»; Campanha de Programa Regional de Contingência
para temperaturas extremas – módulo Frio, a campanha de prevenção da Gripe intitulada: «Pare de
espalhar micróbios que provocam doenças – proteja os outros da tosse! Gripe proteja-se – vacine-se!», com o
objetivo de, alertar a população em geral, de acordo com as orientações da DGS, para a necessidade de
cumprir as recomendações da etiqueta respiratória (tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com um
lenço de papel ou o braço) e da lavagem frequente das mãos, como forma de evitar a propagação da
gripe, e, simultaneamente, reforçar a importância da vacinação como a forma mais eficaz de proteção contra
a gripe e das suas possíveis complicações.
Produção e conceção gráfica de materiais informativos
No âmbito das referidas campanhas, projetos/serviços da instituição, e atividades e ações desenvolvidas,
foram produzidos pela designer deste serviço materiais informativos (cartazes, flyers, folhetos, brochuras, rollups, banners), que foram posteriormente divulgados nos serviços de saúde da Região, instituições regionais e
à comunidade em geral:
TRABALHOS CORPORATIVOS ARS
 Proposta pra Pins e fitas p/ carões da ARS
 Layout para cartões de funcionários (6 propostas)
 Cartões CD - atualização de dados
 Cartão de mensagem de Páscoa CD
 Placa inauguração instalações da sede (várias propostas)
 Placa Inauguração USF Levante (c/ vetorização de logotipo)
 Sinalética Exterior p/ fachada do edifício (Reclamo luminoso)
 Mapa Algarve (magnético) e desenho ícones para pins das diferentes unidades da ARS
 Material para encontro da ARS (capas, programa, imagem ecrã) – produção e impressão
 Troféu ARS (várias propostas)
 Criação de Bandeira ARS Algarve
 Quiosques Multimédia – centros de saúde (3 propostas diferentes)
 Logotipo Observatórios de Saúde a nível national (criação de várias propostas)
COMUNICAÇÃO INTERNA/EXTERNA
 Banners site ARS (vários eventos)
 Nova
Newsletter
Interna
(criação
de
layout
e
produção
de
3
nºs
–
Outubro/novembro/Dezembro 2015)
 Produção da Newsletter Externa (mensal)
 Anúncio de Jornal – Saúde 24
 Material para as formações e Workshops internos (atualização de site, e ficheiros para
impressão)
MATERIAL INFORMATIVO
 Folheto e-cigarro (criação de versão em para profissionais e para o público)
 Folheto mosquitos (criação de versão em português e outra em Inglês)
 Drogas – Guia para pais (layout e criação de ícones)
 Plano Verão - Flyers (atualização do material)
 Laboratório Laura Ayres – criação de folheto sobre o laboratório e tipos de exames executados.
 Armamentário Terapêutico – Criação e impressão de guia (papel e CD interativo)
 Janela Aberta à Família- atualização de boletim
 Livro de Receitas (alimentação saudável) – Produção de livro interativo em formato eletrónico.

Ao longo do ano os técnicos deste serviço estiveram presentes com o stand institucional/rol-ups em várias
ações de sensibilização e promoção da saúde e eventos regionais onde foram divulgados os projetos e

Relatório de Atividades - 2015

Página 223

programas de saúde desenvolvidos a nível regional através de vídeos promocionais e materiais informativos
produzidos por este serviço.
No âmbito do processo de implementação das novas estratégias na organização da Administração Regional
de Saúde do Algarve IP, nomeadamente no que diz respeito à redução das despesas de materiais e
fomentar e alargar os mecanismos de comunicação e divulgação interna, este serviço, em colaboração com o
Núcleo do Cidadão e Documentação, continuou em 2015 a disponibilizar todas as circulares internas,
informativas e normativas, em formato digital no portal da Intranet da instituição, numa lógica de diminuir o
consumo de papel e incentivar a utilização desta ferramenta de informação interna.
O processo de adesão a esta ferramenta de informação interna tem sido relativamente lento, que se poderá
explicar por algumas dificuldades técnicas de acessibilidade aliado a alguma resistência à mudança para a
utilização das tecnologias de informação, tem-se verificado no entanto este ano uma tendência crescente de
visualizações. Do total das circulares informativas disponibilizadas em formato digital registaram-se uma
média de 40 a 50 downloads, enquanto que nas circulares normativas registaram-se 60 a 70 downloads.

Semana da Vacinação
7ªSemana do Bebé de Olhão

Encontro IACS

EVENTOS
Criação de Calendário alusivo à semana
Produção de todo o material relativo ao evento: logotipo,
cartazes, muppies, flyers, programa da feira, programa da
semana, imagem p/ ecrã publicitário, lonas p/ estrutura
da feira e palco, site, imagens para facebook, material
para seminário (capas, certificados, programa, crachás e
troféu).
Criação da imagem do encontro (Cartaz, flyer e programa)

Jornadas de Contratualização

Criação de todo o material das jornadas (cartaz, roll-up,
programa, capas, certificados, imagem de ecrã). Os
programas e capas e certificados foram impressos e
produzidos internamente.

Encontro RNCCI

Criação de todo o material do encontro (cartaz,
programa, capas, certificados, imagem de ecrã). Os
programas e capas e certificados foram impressos e
produzidos internamente.

3º Encontro Cuidados Paliativos do Algarve

Criação de todo o material das jornadas (cartaz, roll-up,
programa, capas, certificados, imagem de ecrã). As capas
e certificados foram impressos e produzidos
internamente.

Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
Por motivos logísticos não foi possível realizar o inquérito online de satisfação de utilização dos utilizadores
do site institucional inicialmente previsto para realizar em 2015, pretendendo-se que o mesmo seja realizado
em 2016.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
De salientar a melhoria significativa na acessibilidade à internet com a mudança para as novas instalações
da sede da instituição em março de 2015, contribuiu para um aumento efetivo de eficiência e eficácia nas
tarefas diárias deste serviço.
A mudança para o novo edifício da sede da instituição permitiu uma maior articulação e proximidade entre
os vários serviços da instituição e desta forma contribuiu para facilitar e melhorar o fluxo contínuo e constante
de informação.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Assessoria de Imprensa e Comunicação

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir
políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO
DA ARS

Articulação
com os
Atribuiçõe
Objetivos
s da
Estratégicos
Unidade
(OE ) do
Orgânica
QUAR da
(O) (1)
ARS, Algarve
(O)

a)

a) b)

a) b) c)

O5

O5

O5

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop

(2)

(O)

Meta 2015
(O)

Resultado

Tolerância
(QA)

Valor crítico
(O)

Responsável
pela execução
(O)

Atividade
Constante No
Orçamento
(O) (4)

Contributos
paras as
Orientações
Estratégicas
do MS (O) (5)

Realização

325

330

316

14

344

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

1 . 2. 3. 9.

Reforçar os mecanismos de comunicação
com os cidadãos, de modo a assegurar
informação relevante, atualizada e
Eficácia
acessivel sobre a organização dos serviços
e a oferta de cuidados de saúde na região
do Algarve

Nº de Notas de imprensa e comunicados
institucionais divulgados

Impacte

53

55

63

4

60

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

1 . 2. 3.

Eficácia

Nº de Newsletters externas produzidas

Impacte

4

6

5

1

8

Equipa da AIC

NA

1 . 2. 3.

Eficácia

Nº Reuniões com o gabinete de
comunicação do CHA e Interlocutores dos
ACES

Resultado

5

6

6

1

8

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

1 . 2. 3.

Nº de recolhas regulares de informação
junto dos ACES e CHA

Resultado

20

24

17

5

30

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

1 . 2. 3.

Eficácia

Nº de plano estratégico de comunicação a
nivel regional em articulação o Ministério
da Saúde

Resultado

5

5

5

1

7

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

1 . 2. 3.

Qualidade

Nº de informações/atualizações semanais
nas redes sociais

Impacte

5

5

5

1

7

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

1 . 2. 3.

Melhorar o site da Internet de modo a que
permita comunicações mais fluidas entre
os serviços da ARS e melhor informação
Qualidade
para apoio à decisão; Desenvolver
ferramentas que promovam a partilha de
informação entre os serviços da ARS e
destes com o cidadão.

Nº de informações/atualizações semanais
no site institucional

Impacte

15

20

20

4

25

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

1 . 2. 3.

Nº de visitas semanais site institucional
(potenciar % de visitas)

Realização

2800

3000

4500

500

3500

Equipa da AIC

NA

1 . 2. 3. 9.

% de respostas ao inquérito aplicados

Resultado

40%

100%

Malin Lofgren;
Pedro Medina;
Susana Nunes

NA

1 . 2. 3. 9.

Nº Clipping semanais

Realização

5

5

5

1

7

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

Nº de eventos/iniciativas divulgadas
mensalmente

Resultado

7

7

7

0

8

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

1 . 2. 3.

Impacte

12

12

12

3

16

Equipa da AIC

NA

1 . 2. 3.

Implementar uma política de comunicação
efetiva com o Centro Hospitalar do
Eficácia
Algarve, ACES e outras instituições sob a
orientação do Conselho Diretivo da ARS
Algarve

O5
Recolher, analisar e divulgar notícias e
outras iniciativas/eventos científicos,
sociais e culturais que se encontrem
Eficiência
integradas no âmbito da Saúde, na Região
do Algarve

O5

Valores
Prévios
(QA)

Nº de notícias elaboradas e publicadas no
site institucional

Realizar inquérito online de satisfação dos
Qualidade
utilizadores do site institucional

b) d)

Tipo de
Indicador (O) (3)

Eficácia

Eficácia

a) c) d)

Indicador (O)

Divulgar e conceber campanhas de
comunicação e imagem, de suporte às
Eficácia
iniciativas desenvolvidas pela ARS Algarve
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60%

Observações (QA)

Articulação
com os
Atribuiçõe
Objetivos
s da
MISSÃO
Estratégicos
Unidade
DA ARS
(OE ) do
Orgânica
QUAR da
(1)
(O)
ARS, Algarve
(O)

a) c)

d)

d)

O5

O5

O5

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop (2) (O)

Qualidade

Nº de apresentações em powerpoint
elaboradas/apoio aos diversos serviços da
instituição

Qualidade

Qualidade

Conceber ou acompanhar a evolução e
atualização permanente da imagem e
comunicação gráfica da ARS Algarve

Criar e desenvolver, ou proceder ao
acompanhamento da criação e
Qualidade
desenvolvimento de material informativo

O5

Reforçar a relação de transparência,
confiança e verdade com os órgãos de
Comunicação Social

a) b)

O5

Reforçar e manter relação de comunicação
e troca de informação efetivas com todos
Eficiência
os serviços sob a tutela direta ou indirecta
da ARS Algarve e stakeholders

e)

O5

O5

O5

Meta 2015
(O)

Impacte

12

12

Nº de informações produzidas para apoio de
intervenções públicas dos dirigentes da
instituição

Resultado

35

36

Nº materiais produzidos

Resultado

20

25

Nº de textos produzidos e informação
recolhida por trimestre (conteúdos para
folhetos/cartazes/brochuras/ roll ups)

Resultado

5

Nº de materias produzidos (cartazes,
folhetos, flyers, brochuras)

Resultado

13

14

Nº de solicitações da comunicação social

Impacte

90%

90%

Nº de reuniões com os interlecutores dos
ACES

Realização

6

Nº de contactos semanais via mail com
gabinete de Comunicação do Ministério da
Saúde e outras ARS

Relização

Nº de eventos /ações de sensibilização
promovidas pela instiuição

Tolerância Valor crítico
Resultado
(QA)
(O)

12

2

15

3

40

30

4

30

5

2

8

0

15

90%

10%

100%

7

6

1

35

40

36

Realização

5

5

Nº de materias produzidos

Resultado

20

Nº de boletins enviados por mail a todos os
funcionários (edições)
nº de textos produzidos e circulares
divulgados

Atividade
Responsável
Constante No
pela execução
Orçamento
(O)
(O) (4)

Malin Lofgren;
Pedro Medina

Contributos
paras as
Orientações
Estratégicas
do MS (O)

NA

1 . 2. 3.

NA

1 . 2. 3.

Susana Nunes

NA

1 . 2. 3.

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

1 . 2. 3.

NA

1 . 2. 3.

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

1 . 2. 3.

9

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

1 . 2. 3.

10

52

Malin Lofgren;
Pedro Medina

NA

1 . 2. 3.

6

0

6

Equipa da AIC

NA

1 . 2. 3.

24

30

3

28

Susana Nunes

NA

1 . 2. 3.

Resultado

5

5

2

8

Equipa da AIC

NA

1 . 2. 3. 9.

Resultado

100

280

10

150

Equipa da AIC

NA

1 . 2. 3. 9.

Assegurar a produção, gestão e divulgação
de conteúdos e registo fotográfico

b)

a) b)

Indicador (O)

Valores
Tipo de
Prévios
Indicador (O) (3)
(QA)

Qualidade

Participar em seminários, congressos,
feiras que estejam ligados ao setor da
Saúde e onde a presença da Assessoria de Eficácia
Imprensa e Comunicação possa ser
considerada uma mais-valia para a
Conceção gráfica dos materias para
divulgação e produção dos eventos
Eficácia
organizados pela ARS Algarve seminários, feiras, congressos, formações
Conceber, criar,editar boletins de
conteúdo institucional, visando fortalecer
Eficácia
internamente a imagem da ARS Algarve,
reforçando o sentimento de pertença à
Criação de conteúdos para a intranet
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37

14

Malin Lofgren;
Pedro Medina

Susana Nunes

(5)

Observações (QA)

2.10.
Equipa Coordenadora Regional dos Cuidados Continuados Integrados (ECRAlgarve)
A coordenação da RNCCI desenvolve-se a três níveis: nacional, regional e local. A Equipa Coordenadora
Regional dos Cuidados Continuados Integrados desenvolve a sua atividade consoante as competências
descritas no Decreto-Lei n.º 101/2006 de 6 de Junho.
Na região do Algarve existe uma Equipa de Coordenação Regional dos Cuidados Continuados Integrados,
sediada na ARS Algarve, IP.
a) As competências da ECR, encontram-se expressas no Decreto-Lei n.º 101/2006 de 6 de Junho, as
quais consistem em:
b) Elaborar proposta de planeamento das respostas necessárias e propor a nível central os planos de
ação anuais para o desenvolvimento da Rede e a sua adequação periódica às necessidades;
c) Orientar e consolidar os planos orçamentados de ação anuais e respectivos relatórios de execução e
submetê-los à coordenação nacional;
d) Promover formação específica e permanente dos diversos profissionais envolvidos na prestação dos
cuidados continuados integrados;
e) Promover a celebração de contratos para implementação e funcionamento das unidades e equipas
que se propõem integrar a Rede;
f) Acompanhar, avaliar e realizar o controlo de resultados da execução dos contratos para a prestação
de cuidados continuados, verificando a conformidade das atividades prosseguidas com as
autorizadas no alvará de licenciamento e em acordos de cooperação;
g) Promover a avaliação da qualidade do funcionamento, dos processos e dos resultados das unidades
e equipas e propor as medidas correctivas consideradas convenientes para o bom funcionamento das
mesmas;
h) Garantir a articulação com e entre os grupos coordenadores locais;
i) Alimentar o sistema de informação que suporta a gestão da Rede;
j) Promover a divulgação da informação adequada à população sobre a natureza, número e
localização das unidades e equipas da Rede.
A prestação de cuidados de saúde no domicílio é efetuada pelas Equipas de Cuidados Continuados
Integrados (ver quando infra), as quais dão cobertura em todos os concelhos do Algarve, e por duas Equipas
Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos, uma no ACES Sotavento, cuja área de atuação são os
concelhos de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim e Tavira e outra no ACES Barlavento, a qual
iniciou atividade no dia 25 de Maio de 2015, prestando cuidados de saúde nos concelhos de Lagoa e
Portimão, sendo que, tão breve quanto possível, irá também abranger o concelho de Lagos.
Objetivos operacionais
•

Promover a Monitorização e Controlo da Atividade das Entidades Prestadoras


Avaliação das auditorias de qualidade realizadas (%)

No que respeita às auditorias de qualidade, a ECR remeteu, a pedido do Núcleo Funcional da RNCCI,
sediado na ACSS, IP, no dia 14 de Fevereiro de 2014, contributos para o novo questionário de avaliação da
qualidade a realizar nas Unidades da RNCCI, por parte das ECL.
Posteriormente ao envio dos referidos contributos, foi comunicado via telefone, a esta ECR, que a informação
seria colocada à consideração do Conselho Diretivo da ACSS,IP. No entanto e até ao final do ano de 2015,
não foi possível aplicar tal questionário dirigido às Unidades, uma vez que não houve qualquer indicação por
parte da ACSS,IP para que o mesmo fosse utilizado, ficando assim este objetivo por cumprir.
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Contudo, a ECR durante o ano de 2015, levou a cabo algumas visitas às Unidades da RNCCI com o objetivo
de sensibilizar tais Unidades para questões relacionadas com a qualidade dos cuidados prestados,
nomeadamente, no que diz respeito à resistência dos antimicrobianos e controlo de infecção, que faz parte
integrante do Programa de Prevenção e Controlo da Infecção e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA).
Para além destas visitas foram ainda realizadas várias formações neste âmbito, levados a cabo pelos
profissionais da área e pertencentes a esta ECR.


Percentagem de visitas efetuadas às Unidades de internamento (%)

No decorrer do ano de 2015, foram efetuadas várias visitas às Unidades de internamento da RNCCI, com o
objectivo de monitorizar, avaliar os processos e resultados da atividade prestada pelas mesmas, no âmbito
das respetivas áreas de intervenção, como sejam: médica, enfermagem e social.
No plano de atividades do ano de 2015 estavam previstas serem realizadas visitas a 40% das Unidades,
isto é, das 19 (dezanove) Unidades, a ECR propôs-se visitar 8 (oito) Unidades, objetivo que foi alcançado
com sucesso.
De salientar ainda que a ECR comunica diariamente com as Unidades, vias telefone e/ou e-mail, por forma a
monitorizar a atividade assistencial das mesmas, assim como para prestar apoio nas várias áreas de
intervenção, sempre que necessário e solicitado.


Número de reuniões de Benchmarking com as diversas tipologias da RNCCI

A ECR, no ano de 2015, propôs que fossem realizadas reuniões de Benchmarking com as Unidades da RNCCI
do Algarve, com o objetivo de reforçar a articulação entre aquelas, fomentando o Benchmarking entre as
várias tipologias, como meio de partilha de boas práticas em saúde e melhoria constante e sustentada do
desempenho, em prol da prestação de cuidados a todos os utentes da RNCCI da região.
No plano de atividades estava previsto a realização de duas reuniões, as quais não foram possíveis
concretizar, pelo facto da ECR ter estado envolvida em vários projetos de âmbito formativo. Para além do
mais, no segundo semestre de 2015, mais concretamente com efeitos a 03 de Agosto, foi autorizada pela
Tutela, através do Despacho n.º 8320-B/2015 de 29 de Julho, a ampliação do número de camas, mormente:






Casa da Criança do Rogil, Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur – 5 camas;
Associação de Bem Estar da Freguesia do Azinhal, Unidade de Longa Duração e Manutenção do
Azinhal – 2 camas;
Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social, Unidade de Longa Duração e Manutenção de Estoi –
7 camas;
Lar Quinta S. Sebastião, Lda, Unidade de longa Duração e Manutenção de Algoz – 10 camas;
Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão, Unidade de Média Duração e Reabilitação de
Olhão – 5 camas.

Face à publicação do referido Despacho, esta ECR diligenciou várias visitas às Unidades supramencionadas e
desencadeou os procedimentos instrutórios para a outorga das respetivas Adendas aos Contratos-Programa
com as entidades gestoras em questão, evento esse ocorrido a 25 de Setembro de 2015.
•

Articular com as Equipas Coordenadoras Locais


Número de reuniões quadrimestrais

A ECR levou a cabo junto das ECL reuniões com o objetivo de divulgar informação considerada necessária à
prossecução das respetivas atividades, aferir junto das mesmas se estas cumprem as orientações/informações
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técnicas emanadas pelos serviços competentes, assim como verificar se a referenciação de utentes para a
RNCCI se encontra tecnicamente adequada e de acordo com a legislação em vigor.
Para tal foram realizadas 3 (três) reuniões quadrimestrais, número este estipulado no plano apresentado
para 2015. Estas reuniões foram realizadas nos dias 19 de Janeiro, 15 de Junho e 01 de Dezembro de
2015, tendo nas mesmas sido abordados várias matérias da RNCCI.
•

Garantir o Cumprimento dos Clausulados Contratuais


Percentagem do número de documentos produzidos sobre esclarecimentos/informações que
concorram para a melhoria contínua dos cuidados e serviços acordados, durante o ano de 2015 (%)

No cumprimento das competências adstritas à ECR, no período compreendido entre 01 de Janeiro de 2015 e
31 de Dezembro de 2015, foram emanados 49 (quarenta e nove) ofícios, 24 (vinte e quatro) informações
internas Igualmente foram recebidos 5369 (cinco mil trezentos e sessenta e nove) e-mails e enviados 2000
(dois mil) e-mails.
A ECR durante o ano de 2015 colaborou com as Unidades e Equipas da RNCCI da região, prestando desta
forma, esclarecimentos e/ou informações para a melhoria contínua dos cuidados e serviços acordados.
Para o efeito, emitiu pareceres e respostas a pedidos de esclarecimentos relativamente a diversas matérias,
como sejam:


Percentagem do número de processos avaliados relativamente aos resultados da atividade prestada
pela Unidade, no âmbito das respetivas áreas de intervenção (%)

A ECR aferiu os recursos humanos adstritos às Unidades, de acordo com o estipulado nos respetivos contratosprograma, assim como o cumprimento das orientações técnico-normativas emanadas pelos serviços
competentes. Para além disso, verificou instalações, equipamentos e materiais, a fim de apurar as
quantidades, as condições de segurança e a qualidade necessárias à prossecução dos objetivos previstos nos
instrumentos contratuais outorgados, bem como a manutenção preventiva e correctiva, mediante controlo
periódico de qualidade.
Das 19 (dezanove) Unidades de internamento em funcionamento na região do Algarve, a ECR através da
avaliação que faz trimestralmente às grelhas de avaliação elaboradas pelas ECL, verificou as áreas acima
mencionadas e sempre que detetou irregularidades, tomou medidas para que estas fossem
dirimidas/corrigidas.
Tabela 50: Dados

Estatísticos referentes ao movimento assistencial da RNCCI – 2015
Admissões

Altas

Agudizações

Óbitos

Taxa Ocupação

Convalescença

871

657

139

27

97,93%

Média Duração e

535

402

282

53

96,37%

428

297

544

102

97,39%

Paliativos

307

131

0

157

96,64%

Total

2141

1487

965

339

97,08 %

Reabilitação
Longa Duração e
Reabilitação

No decorrer de 2015, a RNCCI do Algarve admitiu 2141 utentes, distribuídos pelas várias tipologias,
conforme expresso no quadro supramencionado. Pela análise do mesmo, é aferido que a tipologia que
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admitiu mais utentes foi a de convalescença, seguida da tipologia de média duração e reabilitação, sendo
que na tipologia de paliativos registou-se o menor número de admissões.
Medidas a adotar para um reforço positivo do desempenho
No que diz respeito à capacidade instalada no Algarve quanto a camas de cuidados continuados integrados,
ainda existem alguns constrangimentos pontuais, nomeadamente pelo facto da mesma apresentar algumas
necessidades para fazer face à procura cada vez mais crescente.
De facto, os índices de envelhecimento e de dependência de idosos apresentam na região do Algarve valores
relativamente superiores aos verificados a nível nacional, pelo que estamos perante um maior grupo
populacional susceptível de requerer cuidados continuados em condições adversas de saúde.
A região do Algarve, de acordo com os resultados dos Censos de 2011, apresenta uma população com 65 e
mais anos de 88.404 habitantes, o que comparativamente com os 73.613 habitantes com 65 e mais anos
obtidos nos Censos de 2001, evidencia uma taxa de evolução de 20%, acrescendo deste modo as
necessidades de respostas de saúde e sociais adequadas a morbilidades e dependências usualmente
associadas ao grupo etário em referência.
Por outra parte, importa proceder ao acréscimo de camas de convalescença (com procedimentos a iniciaremse ainda no decorrer de 2016) que possam dar resposta à Unidade de Faro do Centro Hospitalar do
Algarve, EPE, com vista à redução dos tempos de espera a aguardar vaga, quer para internamento
hospitalar, quer para internamento em cuidados continuados integrados, assim como redução dos custos com
episódios de internamento/reinternamento. Segundo últimos dados, estarão em falta no Algarve 34 camas de
convalescença.
Outra necessidade sentida são as Unidades de Dia e de Promoção da Autonomia. Na realidade, pese
embora tais Unidades estejam devidamente instituídas pela legislação que rege a RNCCI, o facto é que as
mesmas nunca foram operacionalizadas, pelo que é de todo necessário desenvolver esforços para que os
utentes possam usufruir de tal tipo
de resposta, visando a prestação de cuidados integrados de suporte, de promoção de autonomia e apoio
social, em regime de ambulatório, a pessoas com diferentes níveis de dependência que não reúnam condições
para serem cuidadas no domicílio.
É notório o crescimento da RNCCI, assim como é evidente a importância que a mesma tem vindo a
desempenhar no seio da comunidade, salientando-se, em contexto comunitário, os cuidados que são prestados
pelas ECCI, priviligenciando a permanência dos utentes em ambiente domiciliário, contribuindo assim para
aliviar os custos humanos, sociais e económicos resultantes de internamentos hospitalares.
De realçar, que é a prestação de cuidados destas equipas que induz sobremaneira a redução dos custos com
episódios de internamento/reinternamento, quer em agudos, quer em cuidados continuados integrados, assim
como deslocações dos utentes aos Serviços de Urgência Básica da região.
No entanto e embora as ECCI sejam cruciais na prossecução dos cuidados de proximidade entre profissionais
de saúde, utente e comunidade, são evidentes os problemas/dificuldades que têm vindo a surgir e que
necessitam, impreterivelmente, de soluções, para que estas Equipas possam continuar a oferecer cuidados de
excelência à população que assistem.
Sobremaneira, os constrangimentos identificados são a falta de recursos humanos e de mobilidade.
Torna-se então imperiosa a alocação de recursos às ECCI (humanos e de mobilidade), por forma a que as
mesmas sejam reforçadas e por conseguinte possam ter maior capacidade de resposta.
Por último, é de salientar que é necessário a alocação à Equipa Regional de um Técnico Superior, mormente
na área de gestão/economia, que auxilie a restante Equipa nas mais diversificadas áreas de atuação, por
forma a serem desenvolvidas outras atividades para a melhoria contínua da RNCCI no Algarve, assim como
para o respectivo crescimento sustentável.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Equipa Coordenadora Regional dos Cuidados Continuados Integrados (ECR-Algarve)

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir
políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO
DA ARS

Atribuições da Unidade
Orgânica (O) (1)

e) e f)
art.º 10.º do Decreto - Lei n.º
101/2006, de 6 de Junho

g)
art.º 10.º do Decreto - Lei n.º
101/2006, de 6 de Junho

e)
art.º 10.º do Decreto - Lei n.º
101/2006, de 6 de Junho

I) e h)
art.º 10.º do Decreto - Lei n.º
101/2006, de 6 de Junho

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

OE4

OE5

OE1

OE1

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro Oop
(2)
(O)

Promover a monitorização e controlo da atividade
das entidades prestadoras.

Articular com as equipas coordenadoras locais.

Eficácia

Eficácia

Garantir o cumprimento dos clausulados
contratuais.

Indicador (O)

Tipo de
Valores
Indicador (O) Prévios
(3)
(QA)

Meta
2015 (O)

Resultado 2015

Tolerância
Valor
(QA)
crítico (O)

Avaliação das auditorias de qualidade realizadas (%)

Resultado

-

30%

-

25%

100%

Percentagem de visitas efetuadas às Unidades de
internamento (%)

Realização

-

40%

40%

30%

N.º de reuniões de benchmarking com as diversas tipologias
da RNCCI

Realização

-

2

0

N.º de reuniões quadrimestrais

Realização

-

1

Percentagem do número de documentos produzidos sobre
esclarecimentos/informações que concorram para a melhoria
contínua dos cuidados e serviços acordados, durante o ano de
2015 (%)

Resultado

-

80%

ANC

1.3 e 4.5

100%

ANC

3.10 e 3.12

0

3

ANC

1.3 , 1.4 e 4.5

1

0

4

ANC

3.9, 4.5, 4.8 e
5.3

70%

10%

100%

ANC

1.2, 1.5, 3.1,
3.4 e 3.7

ANC

1.3, 1.4, 1.5,
3.7, 3.13 e 4.8

ECRCCI Algarve

Eficácia

ECRCCI Algarve

Observações (QA)

Objetivos levados a cabo
pela ECRCCI.

Objetivos levados a
cabo pela ECRCCI.

Objetivos levados a
cabo pela ECRCCI.

ECRCCI Algarve

Eficácia

Aperfeiçoar e ampliar a divulgação da RNCCI.

Contributos
Atividade
Responsáv
para as
Constante No
el pela
Orientações
execução Orçamento (O)
Estratégicas
(4)
(O)
do MS (O) (5)

Percentagem do número de processos avaliados relativamente
aos resultados da atividade prestada pelas Unidades, no
âmbito das respetivas áreas de intervenção (%)

Resultado

-

80%

70%

10%

100%

Preparação de Encontro no âmbito da RNCCI (meses)

Realização

-

dez-15

set-15

1 mês

set-15

ECRCCI Algarve

ANC

3.9 , 3.11, 4.3
e 5.3

Objetivos levados a
cabo pela ECRCCI.

Preparação do II Congresso de Boas Práticas da RNCCI do
Algarve:
Ganhos Funcionais (meses)

Realização

-

dez-15

mar-15

1 mês

mar-15

ECRCCI Algarve

ANC

3.9 , 3.11, 4.3
e 5.3

Formações a desenvolver
conjuntamente com
o Núcleo de Formação da
ARS Algarve, IP.

Preparação da formação sobre Prescrição Racional; Normas de
Orientação Clínica da DGS - Estudo de casos clinicos na RNCCI.
Controlo da utilização de antimicrobianos/microbiologia
médica (meses)

Realização

-

dez-15

Jun-15 (2 formações)

3 meses

set-15

ECRCCI Algarve

ANC

3.5, 3.9,3.10,
3.11, 4.3 e 5.3

Objetivos levados a
cabo pela ECRCCI.

Realização

-

2

5

0

3

ECRCCI Algarve

ANC

3.5, 3.9,3.10,
3.11, 4.3 e 5.3

Formações a desenvolver
conjuntamente com
o Núcleo de Formação da
ARS Algarve, IP.

c)
art.º 10.º do Decreto - Lei n.º
101/2006, de 6 Junho

OE5

Promover formação no âmbito da RNCCI.

Eficácia

N.º de ações de formação dirigidas aos profissionais que
integram a RNCCI

e)
art.º 10.º do Decreto - Lei n.º
101/2006, de 6 de Junho

OE4

Garantir a utilização eficiente da capacidade
instalada nas Unidades prestadoras de cuidados
de saúde.

Eficácia

Percentagem do número de utentes que cumpriram o período
máximo de internamento estipulado por cada tipologia (%)

impacte

-

50%

50%

25%

100%

ECRCCI Algarve

ANC

1.3, 1.5, 3.9,
3.10 e 3.13

Objetivos levados a
cabo pela ECRCCI.

a), b) e d)
art.º 10.º do Decreto - Lei n.º
101/2006, de 6 de Junho

OE3 e OE5

Garantir e acompanhar a implementação de
outros programas que se enquadram no âmbito
das competências adstritas à ECR e que,
eventualmente, venham a ser equacionados
através de diretrizes ou estratégias nacionais,
assim como a evolução dos respetivos processos.

Eficácia

Percentagem do número de procedimentos concluídos durante
o ano de 2015 (%)

Resultado

-

50%

50%

25%

100%

ECRCCI Algarve

ANC

1.3, 1.4, 1.5,
3.1, 3.4
3.7, 3.9, 3.10,
3.11, 3.12,
3.13, 4.5, 4.8 e
5.3

Objetivos levados a
cabo pela ECRCCI.
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2.11.
Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências
(DICAD)
A DICAD sob orientação do CD da ARS Algarve, IP e em articulação com as orientações nacionais emanadas
pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências do Ministério da Saúde (SICAD),
tem por função coordenar a intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências (CAD), no âmbito
da área da atuação desta ARS, nomeadamente ao nível da prevenção, redução de riscos e minimização de
danos, tratamento e reinserção psicossocial.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
As atividades desenvolvidas prevista e não previstas no Plano de Atividades são aqui apresentadas, de
acordo com as diferentes áreas de missão desta DICAD (prevenção, tratamento, redução de danos e
reinserção) e pelas respetivas equipas responsáveis pela sua execução (ETE de Prevenção, ETET do Sotavento
e do Barlavento, ETE de RD e ETE de Reinserção), com a indicação dos resultados alcançados nos objetivos
contemplados neste Plano de Atividades (que se apresentam em anexo), da execução global deste Plano,
bem como também uma análise qualitativa da atividade desenvolvida.
De referir que para além destas atividades, no decurso do ano de 2015, ocorreram outras, não previstas em
Plano de Atividades, e que pelo facto de não serem facilmente quantificáveis, uma vez que decorrem em
articulação e colaboração com outras estruturas desta ARS, designadamente com os ACeS da Região, não
sendo possível depois isolar os dados relativos às mesmas para o seu posterior tratamento estatístico.
Mesmo até, porque em alguns casos elas acabam por envolver técnicos de várias ETE desta DICAD, quer pela
sua transversalidade, como também por aspetos relacionados com o próprio perfil destes profissionais,
designadamente a sua experiência e formação.
Assim, destacamos, a colaboração de técnicos (médicos, psicólogos e enfermeiros) desta DICAD nas consultas
de apoio intensivo à cessação tabágica no ACeS Central (em Faro e Olhão), bem como nos Grupos de Apoio
a Saúde Mental Infantil (GASMI), ao nível do ACeS Central e do ACeS do Barlavento (psicólogos).
Para além disso, também os técnicos desta DICAD, neste caso pessoal de enfermagem, têm vindo a colaborar
com os ACeS, designadamente no caso do ACeS Central, assegurando a continuidade de cuidados em
situações de carência de recursos humanos, da mesma forma que também técnicos dos ACeS têm colaborado
connosco, seja nas consultas de medicina como nos programas de substituição opiácea, neste caso pessoal
médico e de enfermagem.
Por outro lado, a DICAD tem colaborado em diversos grupos de trabalho com organizações externas,
nomeadamente os Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA), em particular no Concelho de
Faro, e com os Conselhos Locais de Ação Social (CLAS), designadamente nos Concelhos de Lagos, Faro, São
Brás de Alportel e Tavira.
Área de missão: prevenção
Relativamente às atividades desenvolvidas pela ETE de Prevenção de acordo com os objetivos planeados
para o ano em análise, conforme podemos verificar no Quadro 2, estes foram na grande maioria atingidos
ou ultrapassados (cinco dos seis objetivos planeados), com taxas de execução que chegaram aos 140%.
Numa análise dos 20 indicadores considerados, verificamos que oito foram ultrapassados (variando a taxa
de execução entre os 109,1% e os 140%), sete foram atingidos e somente cinco não foram atingidos na sua
totalidade (embora parcialmente o tenham sido).
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Tabela 51: Atividades

desenvolvidas pela ETE de Prevenção de acordo com os objetivos planeados para o

ano de 2015
Articulação
com os
Objetivos
Estratégicos
(OE) do
QUAR da
ARS, Algarve
(O)

Objetivos Operacionais
(OOp) da Unidade Orgânica
(O)

OE1; OE3

Intervenções de informação
e/ou
sensibilização,
integradas e focalizadas,
sobre
as
substâncias
psicoativas e os riscos
associados ao seu consumo,
em articulação com outras
estruturas da ARS do Algarve,
IP, bem como com entidades
parceiras externas.

OE1; OE3

OE1; OE3

OE1; OE3

Intervenções de prevenção
universal em meio escolar,
com base no projeto “Eu e os
Outros”, promovido pelo
SICAD, e em articulação com
outras estruturas da ARS do
Algarve, IP, e com entidades
parceiras externas.

Intervenções de prevenção
universal em meio escolar,
com base no projeto “Atlante
– Enfrentar o desafio das
drogas”, em articulação com
outras estruturas da ARS do
Algarve, IP, e com entidades
parceiras externas. (3)

Intervenções
em
meio
escolar,
no
Ensino
Secundário, na prevenção dos
prolemas ligados ao consumo
de álcool, em articulação com
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Parâmetro
Oop (O)

Eficácia

Eficácia

Indicador (O)

Taxa de
Meta Resultado
Execução
2015 (O)
2015
(em %)

Nº de escolas/entidades
envolvidas

23

6

26,1

Nº de
professores/profissionais
envolvidos

23

15

65,2

N.º de ações realizadas
(sessão/grupo)

54

61

113

População abrangida
(em nº de indivíduos)

1.467

1.701

116

Nº de sessões formativas

16

16

100

Nº de
escolas/instituições
abrangidas

5

7

140

Nº de alunos/jovens
abrangidos

315

227

72,1

Nº de
professores/técnicos
aplicadores

22

24

109,1

Nº de sessões formativas

4

4

100

Nº de professores
formados/aplicadores

11

12

109,1

Nº de escolas abrangidas

3

3

100

Nº de alunos/jovens
abrangidos

162

181

111,7

N.º de escolas
abrangidas

3

3

100

Nº de sessões

5

5

100,0

Eficácia

Eficácia
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outras estruturas da ARS do
Algarve, IP. (4)

OE1; OE3

OE1; OE3

Consultas
de
apoio
psicossocial
em
adolescentes/jovens
(prevenção indicada). (5)

Acompanhamento técnico e
monitorização do Programa
de Respostas Integradas (PRI)
de Faro e do PRI de Quarteira,
cofinanciado pelo SICAD, no
eixo da prevenção. (6)

Nº de alunos abrangidos

135

159

117,8

Nº de consultas

1.800

1.294

71,9

Nº de utentes ativos

225

306

136

Nº de utentes
encaminhados para CT

15

13

86,7

Nº de reuniões de
acompanhamento
técnico e monitorização

12

12

100

Nº de relatórios
produzidos

2

2

100

Eficácia

Eficácia

Área de missão: tratamento
Das atividades que foram desenvolvidas no âmbito da ETET do Sotavento, de acordo com o seguinte quadro
5, à exceção do objetivo «VIH - Rastreio na ETET do Sotavento», que foi parcialmente atingido no que
concerne ao indicador «N.º utentes rastreados», que ficou aquém da meta delineada (embora já para o
indicador «Taxa de cobertura» se tenha ultrapassado o valor previsto), todos os outros objetivos tiveram
taxas de execução acima dos 100%, variando entre 114,7% para o objetivo «Tratamento em programa de
substituição opiáceo (PSO) com metadona na ETET do Sotavento» e 100,4% para o objetivo «VIH - Rastreio
na ETET do Sotavento».
Tabela 52: Atividades

desenvolvidas pela ETET do Sotavento de acordo com os objetivos planeados para o

ano de 2015
Articulação com
os Objetivos
Estratégicos (OE)
do QUAR da
ARS, Algarve (O)

OE1

Objetivos Operacionais
(OOp) da Unidade
Orgânica (O)

Tratamento em regime de
ambulatório (consultas) na
ETET do Sotavento.
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Parâmetro
Oop (O)

Indicador (O)

Eficácia

N.º total de
utentes ativos na
ETET do
Sotavento no
ano.
N.º de novos
utentes
admitidos na
ETET do
Sotavento no
ano.
N.º total de
consultas/
atendimentos
nas ETET do
Sotavento no
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Meta
2015
(O)

Resultado
2015

Taxa de
Execução
(em %)

2.378

2.488

104,6

349

387

111,0

24.384

24.482

100,4

ano.

OE1

OE1

Tratamento em programa
de substituição opiáceo
(PSO) com metadona na
ETET do Sotavento.
VIH - Rastreio na ETET do
Sotavento.

Eficácia

% de novos
utentes com
realização de um
número mínimo
de 3 consultas no
ano
% de utentes em
tratamento no
ano com
realização de um
número mínimo
de 5 consultas no
ano
N.º total de
utentes em PSO

75%

80%

106,9

58%

63%

108,4

1.218

1.397

114,7

Nº utentes
rastreados

552

432

78,3

Taxa de
cobertura

17%

17,4%

102,4

Eficácia

Em relação ao desempenho da UDA, conforme podemos observar no seguinte quadro 7, os objetivos foram
ultrapassados em todos os indicadores variando entre 112% (no caso do indicador «N.º de internamentos») e
102,2% (no caso do indicador «Taxa de retenção de internamentos na UDA no ano»).
Tabela 53: Atividades

Articulação com
os Objetivos
Estratégicos (OE)
do QUAR da
ARS, Algarve (O)

OE1

desenvolvidas pela UDA de acordo com os objetivos planeados para o ano de 2015

Objetivos Operacionais
(OOp) da Unidade
Orgânica (O)

Tratamento em regime de
internamento na UDA.

Parâmetro
Oop (O)

Indicador (O)

Eficácia

Nº de
internamentos
Taxa ocupação
de
internamentos
em UDA no ano
Taxa de retenção
de
internamentos
na UDA no ano

Área de missão: redução de danos
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Meta
2015
(O)

Resultado
2015

Taxa de
Execução (%)

300

336

112

67%

69,5%

103,7

85%

86,9%

102,2

Das atividades desenvolvidas por esta ETERD, conforme podemos observar no quadro 8, de acordo com os
objetivos planeados para o ano 2015, dois dos objetivos foram parcialmente ultrapassados, respetivamente
o objetivo «Intervenção em populações particularmente vulneráveis, como trabalhadores sexuais e/ ou
consumidores de drogas», para o indicador «N.º de participantes abrangidos», e para o objetivo
«Participação em ações de divulgação em parceria com escolas, autarquias e/ ou outras entidades» para o
indicador «N.º de participantes abrangidos», tendo os restantes sido alcançados.
Tabela 54: Atividades

desenvolvidas pela ETERD de acordo com os objetivos planeados para o ano de

2015
Articulação com
os Objetivos
Estratégicos (OE)
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais
(OOp) da Unidade
Orgânica (O)

Parâmetro
Oop (O)

Indicador (O)

Meta
2015
(O)

Resultado
2015

Taxa de
Execução (%)

OE1

Participação em eventos
festivos sazonais como
concentrações de motas e
outros, em articulação
com o CAD desta ARS do
Algarve, IP.

Eficácia

N.º de ações
realizadas

23

23

100,0

N.º de ações
realizadas

3

3

100,0

OE1

Intervenção
em
populações
particularmente
vulneráveis,
como
trabalhadores sexuais e/
ou
consumidores
de
drogas

N.º de
participantes
abrangidos

168

170

101,2

14

14

100,0

301

305

101,3

OE1

Participação em ações de
divulgação em parceria
com escolas, autarquias e/
ou outras entidades

Eficácia

Eficácia

N.º de ações
realizadas
N.º de
participantes
abrangidos

Por outro lado, mencionamos ainda que existem dois PRI aprovados para esta área de missão, os quais como
referimos anteriormente são financiados pelo SICAD e executados por entidades externas, neste caso o
Movimento de Apoio à Problemática da SIDA (MAPS), com o projeto ―Cuida-te‖, para o território da
Freguesia de Quarteira, cujo acompanhamento e monitorização está a cargo da ETE de Reinserção, e a
Associação para o Planeamento da Familia (APF), com o projeto ―RIO‖ no território da Portimão – malha
urbana, cujo acompanhamento e monitorização está a cargo da ETE de Redução de Danos, sendo de referir
que este último PRI, não havia sido previsto no Plano de Atividades para 2015, por o mesmo ainda não ter
sido aprovado pelo SICAD.
No entanto, e à semelhança do outro PRI aqui mencionado, foram realizadas três reuniões de
acompanhamento técnico e monitorização e foi produzido um relatório de avaliação (avaliação ao primeiro
semestre de funcionamento).
Área de missão: reinserção
Podemos dizer que em todos os objetivos a maioria dos indicadores foi largamente ultrapassado, variando as
taxas de execução neste caso entre 583% para o objetivo «Realização de ações de sensibilização sobre os
PLA e outras substâncias psicoativas em meio laboral, destinados a trabalhadores e chefias em articulação
com as Autarquias Locais (AL) ou empresas da região» no indicador «N.º de participantes abrangidos» e
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149,3% para os objetivos «Realização de Treinos de Aptidões Sociais nos Estabelecimentos Prisionais do
Algarve» e «Acompanhamento técnico de reclusos dependentes com vista à preparação da saída»,
respetivamente nos indicadores «N.º Estabelecimentos Prisionais com esta resposta» em ambos.
Tabela 55: Atividades

desenvolvidas pela ETE de Reinserção de acordo com os objetivos planeados para o

ano de 2015
Articulação com
os Objetivos
Estratégicos (OE)
do QUAR da
ARS, Algarve (O)

Objetivos Operacionais
(OOp) da Unidade
Orgânica (O)

OE1

Realização de ações de
sensibilização sobre os PLA
e
outras
substâncias
psicoativas
em
meio
laboral,
destinados
a
trabalhadores e chefias em
articulação
com
as
Autarquias Locais (AL) ou
empresas da região

OE1

Intervenções de prevenção
da desinserção em meio
laboral em articulação com
as AL e empresas da região

OE1

Implementação,
em
articulação com o IEFP, IP,
das medidas de inserção
preconizadas
pelo
Programa Vida-Emprego e
outros Programas.

OE1

Implementação de medidas
de integração de utentes
na vida ativa.

OE1

OE1

Realização de Treinos de
Aptidões
Sociais
nos
Estabelecimentos Prisionais
do Algarve.

Acompanhamento técnico
de reclusos dependentes
com vista à preparação da
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Parâmetro
Oop (O)

Indicador (O)

N.º
de
realizadas
Eficácia

Eficácia

Eficácia

Eficácia

Eficácia

Eficácia

ações

Nº de entidades
envolvidas
N.º
de
participantes
abrangidos
N.º de treinos de
aptidões
sociais
efetuados
N.º
de
participantes
abrangidos
N.º de empresas/
autarquias
participantes
N.º de indivíduos
integrados
em
medidas
do
Programa
VidaEmprego, e outras
medidas
de
integração
profissional
do
IEFP.
N.º de utentes em
acompanhamento
N.º de utentes
integrados
no
mercado
de
trabalho.
N.º
Estabelecimentos
Prisionais com esta
resposta.
Nº
de
presos
envolvidos
Nº
de
ações
desenvolvidas
N.º
Estabelecimentos
Prisionais com esta
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Meta
2015
(O)

Resultado
2015

Taxa de
Execução (%)

8

38

506,7

2

2

100

100

583

583

2

6

300

30

60

200

2

6

400

74

69

92,8

80

60

75

60

60

100

1

1

100

12

24

200

2

2

100

1

1

100

saída.

resposta.
Nº
de
presos
envolvidos
Nº
de
ações
desenvolvidas

12

5

41,7

1

1

149,3

Trabalhos realizados, apresentados, distinguidos
Ao longo deste ano, foram realizados e apresentados diversos trabalhos no âmbito da formação em serviço,
nas próprias ETE, tendo-se ainda colaborado na realização de diversas ações de formação em articulação
com o Núcleo de Formação, nomeadamente ao nível da Saúde Mental nos Cuidados de Saúde Primários e
nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.
De referir que ainda foram realizadas, no âmbito da formação interna em serviço, sete ações de formação,
para além da participação de elementos desta DICAD em ações de formação ao nível dos ACeS no âmbito
da Saúde Mental, onde foi um elemento desta Divisão que foi o formador do pessoal de Enfermagem afeto
aos Cuidados de Saúde Primários na Região (seis formações presenciais de oito horas cada, mais quatro
formações em modo e-learning).
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
No que respeita às causas que identificamos para o incumprimento das atividades e dos projetos não
executados ou com resultados insuficientes, faremos seguidamente uma abordagem das mesmas, por área de
missão
Área de missão: prevenção
No que concerne aos objetivos que não foram atingidos, os motivos para esta situação estão relacionados
com os seguintes situações:
- No caso do objetivo «Intervenções de informação e/ou sensibilização, integradas e focalizadas, sobre as
substâncias psicoativas e os riscos associados ao seu consumo, em articulação com outras estruturas da ARS do
Algarve, IP, bem como com entidades parceiras externas», deveu-se principalmente a uma diminuição no nº
de escolas/entidades e professores previsto, o que está relacionado com fatores que nos são externos. No
entanto, e apesar desta diminuição, observamos um aumento do nº de ações e população abrangida, face ao
previsto, o que reflete um necessidade acrescida de intervenção nas escolas/entidades envolvidas.
- No caso do objetivo «Intervenções de prevenção universal em meio escolar, com base no projeto ―Eu e os
Outros‖, promovido pelo SICAD, e em articulação com outras estruturas da ARS do Algarve, IP, e com
entidades parceiras externas», deveu-se principalmente a um aumento do nº de escolas/entidades e
professores envolvidos, no entanto, com uma diminuição do nº de alunos, o que se deve a grupos/turma com
menor nº de alunos/ jovens.
- No caso dos objetivos «Intervenções de prevenção universal em meio escolar, com base no projeto ―Atlante
– Enfrentar o desafio das drogas‖, em articulação com outras estruturas da ARS do Algarve, IP, e com
entidades parceiras externas» e «Intervenções em meio escolar, no Ensino Secundário, na prevenção dos
prolemas ligados ao consumo de álcool, em articulação com outras estruturas da ARS do Algarve, IP», deveuse principalmente a um aumento do nº de escolas/entidades e professores envolvidos, face ao previsto,
embora com uma diminuição do nº de alunos, relacionada com grupos/turma com menor nº de alunos/ jovens.
- No caso do objetivo «Consultas de apoio psicossocial em adolescentes/jovens (prevenção indicada)», deveuse principalmente a um menor nº de consultas face ao previsto, no entanto, verificou-se um maior nº de utentes
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ativos. Os utentes ativos com acompanhamento iniciado em anos anteriores são a maioria, e estão numa fase
do processo terapêutico em que a frequência da consulta é menor, o que contribui para explicar uma
diminuição no nº total de consultas, face ao previsto. Do total de utentes ativos, 160 são novos casos.
Nesta atividade, comparativamente com anos anteriores, a ETEP contou com menos uma psicóloga clínica
nesta consulta (que passou a colaborar no GASMI 3 dias por semana), ficando afeta apenas um dia por
semana a esta atividade, o que também contribui para explicar uma diminuição no nº total de consultas, face
ao previsto.
Área de missão: tratamento
Das atividades que foram desenvolvidas no âmbito da ETET do Sotavento, verificamos que não houve um
cumprimento parcial do planeado para o objetivo ―VIH - Rastreio na ETET do Sotavento‖, no que concerne ao
indicador «N.º utentes rastreados», que ficou aquém da meta delineada, sendo que a razão para este
incumprimento parcial (e só neste indicador, uma vez que como já mencionamos, o outro indicador deste
objetivo foi ultrapassado) está relacionado com o facto de ter havido uma hipervalorização deste indicador
no planeamento e também com dificuldades nos registos.
Área de missão: reinserção
No caso dos objetivos em que houve indicadores que não foram atingidos, estes são os seguintes:
- No objetivo «Implementação, em articulação com o IEFP, IP, das medidas de inserção preconizadas pelo
Programa Vida-Emprego e outros Programas», no indicador «N.º de indivíduos integrados em medidas do
Programa Vida-Emprego, e outras medidas de integração profissional do IEFP», devido principalmente à
extinção de Programa Vida-Emprego houve uma maior dificuldade em atingir este objetivo.
- No objetivo «Implementação de medidas de integração de utentes na vida ativa» no indicador «N.º de
utentes em acompanhamento», devido principalmente à extinção de Programa Vida-Emprego e ao fator crise
económica, houve uma maior dificuldade em atingir este objetivo.
- No objetivo «Acompanhamento técnico de reclusos dependentes com vista à preparação da saída» no
indicador «Nº de presos envolvidos», devido principalmente à diminuição de reclusos a cumprir pena no
Estabelecimento Prisional de Faro.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
Tendo em vista o reforço positivo do desempenho ao longo do ano de 2015 foram introduzidas algumas
medidas corretivas face a algumas fragilidades detetadas no desenvolvimento das atividades previstas Plano
de Atividades desse ano.
Nomeadamente a avaliação e monitorização do plano para este ano, o que foi uma constante ao longo do
ano, designadamente através das discussões que foram existindo nas reuniões de Responsáveis de ETE e da
UDA, que se mantiveram e foram regulares ao longo do ano.
Por outro lado, deu-se continuidade a um processo de gestão da DICAD participativo, nomeadamente
envolvendo os responsáveis das diferentes Equipas e UDA na tomada de decisões, tentando-se também
agilizar alguns processos descentralizando-se os mesmos, tendo também em conta a orgânica desta ARS,
metodologia que havia sido iniciada em 2014.
De referir ainda que se mantém em fase de implementação a internalização dos programas de substituição
opiácea no ACeS Central, à semelhança do que já ocorreu para os ACeS do Barlavento e do Sotavento, a
qual não tem decorrido com a celeridade desejável por motivos internos deste ACeS aos quais a DICAD é
alheia, não obstante todas as diligências que foram efetuadas.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional:

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

As previstas no Art.º 8.º dos Estatutos da Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. , previstos na
Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio, e aditados pela Portaria n.º 212/2013 de de 27 de junho (a).

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os
recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua área
de intervenção.

MISSÃO DA
ARS

(1)

Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

OE1; OE3

Intervenções de informação e/ou
sensibilização, integradas e focalizadas,
sobre as substâncias psicoativas e os riscos
associados ao seu consumo, em
articulação com outras estruturas da ARS
do Algarve, IP, bem como com entidades
parceiras externas.

OE1; OE3

OE1; OE3

OE1; OE3

OE1; OE3

OE1; OE3

Intervenções de prevenção universal em
meio escolar, com base no projeto “Eu e
os Outros”, promovido pelo SICAD, e em
articulação com outras estruturas da ARS
do Algarve, IP, e com entidades parceiras
externas

Intervenções de prevenção universal em
meio escolar, com base no projeto
“Atlante – Enfrentar o desafio das drogas”,
em articulação com outras estruturas da
ARS do Algarve, IP, e com entidades
parceiras externas

Intervenções em meio escolar, no Ensino
Secundário, na prevenção dos prolemas
ligados ao consumo de álcool, em
articulação com outras estruturas da ARS
do Algarve, IP.

Consultas de apoio psicossocial em
adolescentes/jovens
(prevenção
indicada).
Acompanhamento
técnico
e
monitorização do Programa de Respostas
Integradas (PRI) de Faro e do PRI de
Quarteira, cofinanciado pelo SICAD, no
eixo da prevenção.
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Parâmetro

Indicador (O)

(2)

Oop (O)

Tipo de
Valores
Meta 2015
(O)
Indicador (O) (3) Prévios (QA)

Resultado 2015

Tolerância (QA)

Valor crítico Responsável pela
(O)
execução (O)

Nº de escolas/entidades envolvidas

Realização

20

23

6

10%

25

Nº de professores/profissionais envolvidos

Realização

32

23

15

10%

25

eficácia
N.º de ações realizadas (sessão/grupo)

Realização

118

54

61

10%

60

População abrangida (em nº de indivíduos)

Realização

2.547

1.467

1.701

10%

1.630

Nº de sessões formativas

Realização

28

16

16

0%

16

Nº de escolas/instituições abrangidas

Realização

8

5

7

10%

6

eficácia
Nº de alunos/jovens abrangidos

Realização

470

315

227

10%

350

Nº de professores/técnicos aplicadores

Realização

30

22

24

10%

24

Nº de sessões formativas

Realização

4

4

4

0%

4

Nº de professores formados/aplicadores

Realização

11

11

12

10%

12

eficácia

eficácia

eficácia

Nº de escolas abrangidas

Realização

3

3

3

10%

3

Nº de alunos/jovens abrangidos

Realização

230

162

181

10%

180

N.º de escolas abrangidas

Realização

(n.r)

3

3

10%

3

Nº de sessões

Realização

(n.r)

5

5

10%

6

Nº de alunos abrangidos

Realização

(n.r)

135

159

10%

150

Nº de consultas

Realização

2.331

1.800

1.294

10%

2.000

Nº de utentes ativos

Realização

280

225

306

10%

250

Nº de utentes encaminhados para CT

Realização

19

15

13

10%

17

Nº de reuniões de acompanhamento
técnico e monitorização

Realização

17

12

12

0%

12

eficácia
Nº de relatórios produzidos
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Realização

2

2

2

0%

2

Atividade Constante
No Orçamento (O)
(4)

Contributos paras
as Orientações
Estratégicas do
MS (O) (5)

Observações (QA)

Margarida Pinto

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional / protocolo com
escolas e outros serviços da ARS,
incluindo os ACES

Margarida Pinto

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional / protocolo com
o SICAD, escolas e outros serviços
da ARS, incluindo os ACES

Margarida Pinto

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional / protocolo com
escolas e outros serviços da ARS,
incluindo os ACES

Margarida Pinto

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional/protocolo com
as escolas e outros serviços da
ARS, incluindo os ACES
(n.r) - não realizado em 2014

Margarida Pinto

AO

n.a.

Margarida Pinto

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional / protocolo com
o SICAD

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

As previstas no Art.º 8.º dos Estatutos da Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. , previstos na Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio, e aditados pela
Portaria n.º 212/2013 de de 27 de junho (a).

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer
cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.

MISSÃO DA
ARS

(1)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

OE1

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop (2) (O)

Tratamento em regime ambulatório
(consultas) na ETET do Sotavento.

eficácia

OE1

eficácia

OE1

VIH – Rastreio na ETET do Sotavento

eficácia

OE1

OE1

OE1

Tipo de
Valores
Indicador (O) (3) Prévios (QA)

Meta 2015
(O)

Resultado 2015

Tolerância (QA)

Valor crítico
(O)

Responsável pela
execução (O)

Atividade Constante
No Orçamento (O)
(4)

Contributos paras
as Orientações
Estratégicas do
MS (O)

Tratamento em programa de substituição
opiáceo (PSO) com metadona na ETET do
Sotavento.

OE1

Indicador (O)

Tratamento em regime ambulatório
(consultas) na ETET do Barlavento.

eficácia

Tratamento em programa de substituição
opiáceo (PSO) com metadona na ETET do
Barlavento.

eficácia

VIH – Rastreio na ETET do Barlavento

eficácia

Tratamento em regime de internamento
na UDA

Participação em eventos festivos sazonais
como concentrações de motas e outros,
em articulação com o CAD desta ARS do
Algarve, IP
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N.º total de utentes ativos na ETET do
Sotavento no ano.

Realização

2.523

2.378

2.488

6%

2.530

N.º de novos utentes admitidos na ETET do
Sotavento no ano.

Realização

401

349

387

17%

420

N.º total de consultas/atendimentos nas
ETET do Sotavento no ano.

Realização

25.357

24.384

24.482

4%

25.400

% de novos utentes com realização de um
número mínimo de 3 consultas no ano

Realização

224/258=87%

75%

80,0%

14%

87%

% de utentes em tratamento no ano com
realização de um número mínimo de 5
consultas no ano

Realização

1521/2329=65%

58%

63,0%

17%

70%

N.º total de utentes em PSO

Realização

1.393

1.218

1.397

13%

1.400

Nº utentes rastreados

Realização

247

552

432

8%

600

Taxa de cobertura

Realização

10%

17%

17,4%

13%

20%

N.º total de utentes ativos na ETET do
Barlavento no ano.

Realização

976

940

1.015

6%

1.000

N.º de novos utentes admitidos na ETET do
Barlavento no ano.

Realização

213

134

237

44%

240

N.º total de consultas/atendimentos nas
ETET do Barlaventoo no ano.

Realização

9.929

9.154

10.087

8%

9.950

% de novos utentes com realização de um
número mínimo de 3 consultas no ano

Realização

115/136=85%

73%

77,0%

14%

85%

% de utentes em tratamento no ano com
realização de um número mínimo de 5
consultas no ano

Realização

644/856=75%

62%

75,0%

17%

75%

N.º total de utentes em PSO

Realização

436

365

309

17%

440

Nº utentes rastreados

Realização

154

300

268

50%

600

Taxa de cobertura

Realização

16%

32%

26,4%

20%

40%

Nº de internamentos

Realização

302

310

336

7%

320

Taxa de ocupação de internamentos em
UDA no ano

Realização

63,9%

64,9%

69,5%

11%

67%

eficácia

eficácia

Norberto de Sousa

AO

n.a.

Norberto de Sousa

AO

n.a.

Norberto de Sousa

AO

n.a.

Cláudia Maia

AO

n.a.

Cláudia Maia

AO

n.a.

Cláudia Maia

AO

n.a.

AO

n.a.

AO

n.a.

António Camacho
Taxa de retenção de internamentos na UDA
no ano

Realização

85,1%

86%

86,9%

11%

87%

N.º de ações realizadas

Realização

31

23

23

17%

28
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António Malta

(5)

Observações (QA)

As previstas no Art.º 8.º dos Estatutos da Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. ,
previstos na Portaria n.º 156/2012, de 22 de maio, e aditados pela Portaria n.º 212/2013 de de 27
de junho (a).

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde,
adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e
programas de saúde na sua área de intervenção.

Articulação com os
Atribuições da
Objetivos
MISSÃO DA
Unidade
Estratégicos (OE )
ARS
(1)
do QUAR da ARS,
Orgânica (O)
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro

Intervenção
em
populações
particularmente vulneráveis, como
trabalhadores sexuais e/ou consumidores
de drogas

eficácia

Oop (2) (O)

Indicador (O)

Tipo de
Valores
Meta 2015
(O)
Indicador (O) (3) Prévios (QA)

Resultado 2015

Contributos paras
Atividade Constante
as Orientações
Valor crítico Responsável pela
No Orçamento (O)
Tolerância (QA)
Estratégicas do
(O)
execução (O)
(4)
MS (O) (5)

Observações (QA)

N.º de ações realizadas

OE1

OE1

Participação em ações de divulgação em
parceria com escolas, autarquias e/ou
outras entidades

N.º de ações realizadas

eficácia

eficácia

Intervenções de prevenção da desinserção
em meio laboral em articulação com as AL
e empresas da região

eficácia

OE1

Implementação, em articulação com o
IEFP, IP, das medidas de inserção
preconizadas pelo Programa VidaEmprego e outros Programas.

eficácia

OE1

Implementação de medidas de integração
de utentes na vida ativa.

eficácia

OE1

Realização de Treinos de Aptidões Sociais
nos Estabelecimentos Prisionais do
Algarve.

eficácia

OE1

Acompanhamento técnico de reclusos
dependentes com vista à preparação da
saída.

OE1

Acompanhamento
técnico
e
monitorização do PRI de Quarteira,
cofinanciado pelo SICAD, no eixo da
Redução de Danos

OE1
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3

3

3

10%

N.º de participantes abrangidos

eficácia

150

168

170

16%

200

Realização

9

14

14

20%

17

200

301

305

14%

350

N.º de ações realizadas

Realização

9

8

38

25%

10

Nº de entidades envolvidas

Realização

3

2

2

50%

4

N.º de participantes abrangidos

Realização

160

100

583

50%

200

N.º de treinos de aptidões sociais efetuados

Realização

6

2

6

50%

4

N.º de participantes abrangidos

Realização

66

30

60

50%

60

N.º de empresas/autarquias participantes

Realização

3

2

6

50%

3

N.º de indivíduos integrados em medidas do
Programa Vida-Emprego, e outras medidas
de integração profissional do IEFP.

Realização

87

74

69

13%

85

Realização

80

60

20%

100

Realização

60

60

25%

80

Realização

1

1

1

33%

1

Realização
Realização

24
2

12

24

24

2

2

50%
33%

Realização

1

1

1

33%

1

30
3

12

5

1

1

50%
33%

24

Nº de ações desenvolvidas

Realização
Realização

Nº de reuniões de acompanhamento técnico e
monitorização

Realização

6

5

5

17%

6

Nº de ações desenvolvidas

eficácia

Realização

Realização

N.º de utentes em acompanhamento.
N.º de utentes integrados no mercado de
trabalho.
N.º Estabelecimentos Prisionais com esta
resposta.
Nº de presos envolvidos
N.º Estabelecimentos Prisionais com esta
resposta.
Nº de presos envolvidos
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6

6

6

0%

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional com outros
serviços da ARS, incluindo os
ACES

António Malta

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional / protocolo com
escolas e outros serviços da ARS,
incluindo os ACES

Ana Paula Neto

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional / protocolo com
empresas e autarquias

Ana Paula Neto

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional / protocolo com
empresas e IPSS/ONG

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional / protocolo com
empresas e IEFP

Ana Paula Neto

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional / protocolo com
empresas e IEFP

Ana Paula Neto

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional / protocolo com
EPR

Ana Paula Neto

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional / protocolo com
EPR

Ana Paula Neto

AO

n.a.

Objetivo
partilhado/
interinstitucional / protocolo com
o SICAD

Ana Paula Neto

3

1

Nº de relatórios produzidos

Realização

António Malta

3

N.º de participantes abrangidos

eficácia

Realização de ações de sensibilização
sobre os PLA e outras substâncias
psicoativas em meio laboral, destinados a
trabalhadores e chefias em articulação
com as Autarquias Locais (AL) ou empresas
da região

OE1

Realização

6

2.12.

Núcleo de Rastreios

As actividades do Núcleo de rastreios dividem-se principalmente em 2 tipos de rastreio:
Rastreios Oncológicos
As neoplasias constituem a 2ª causa de morte no País, com profundo impacto nos doentes, nos familiares, na
sociedade em geral, traduzindo-se num elevado número de anos de vida perdidos e num consumo dos
recursos de saúde do pais e das regiões.
As estratégias de actuação perante estas doenças visam a intervenção nos factores de risco identificados, a
detecção precoce das lesões em estádios iniciais e o tratamento em centros integrados numa rede de
referência a diversos níveis, desde a prevenção e rastreio ao diagnóstico e tratamento, terminando na
reabilitação e nos cuidados paliativos. A estratégia global visa a diminuição da mortalidade e da
morbilidade por cancro, a melhoria da qualidade de vida e a satisfação dos utentes com os cuidados
prestados.
Assim tem o Núcleo de rastreios a seu cuidado o rastreio do cancro da mama, colo do útero e cólon e recto.
De forma geral, compete ao Núcleo de Rastreios a articulação, informação, monitorização e avaliação de
cada programa de rastreios, de acordo com as estratégias nacionais e regionais implementadas pelo
Ministério da Saúde e pela ARS Algarve, bem como avaliar e implementar os Sistemas de Informação dos
programas de rastreios e criar uma plataforma de apoio aos programas, como forma de acesso, informação
e divulgação.
Atividades desenvolvidas previstas e não previstas no plano
Rastreio do cancro da mama -RCM
A periodicidade do rastreio do cancro da mama é de 2 em 2 anos, pelo que os dados para monitorização e
avaliação do programa devem ser feito por cada ciclo de 2 anos e não a cada ano, pois as conclusões que
se podem tirar de um ano de rastreio não serão as mesmas do ano seguinte e não servem para nortear o
curso do rastreio.
Em 2015 e no decorrer da 5.ª volta, o rastreio esteve presente nos concelhos de São Brás de Alportel, Loulé,
Albufeira, Silves, Lagoa, Monchique, Aljezur, Vila do Bispo e Lagos.
Em 2014 (inicio da 5.ª volta de rastreio) alcançou-se uma meta de 66% de taxa de adesão ao rastreio. Este
valor foi conseguido, pois em todos os concelhos se registou aumento de adesão entre 1% e 6%, apenas em
Vila Real de Sto. António se manteve a taxa registada anteriormente. Desta forma, para 2015 previu-se um
aumento de 2%, no entanto após análise das adesões registadas em 2015 verifica-se que em termos globais
foi atingido apenas 61% de taxa de adesão.
Depois de análise detalhada dos concelhos verifica-se que em 5 concelhos a adesão aumentou (São Brás de
Alportel, Loulé, Lagoa, Monchique e Vila do Bispo), ao mesmo tempo verifica-se que os concelhos de
Albufeira, silves e Aljezur mantiveram as taxas de adesão registadas anteriormente, e apenas em Lagos se
registou uma quebra de 2% de adesão
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Gráfico 23: Adesão

em 2015 comparativamente com a volta anterior

No decorrer deste ano 2015, o Núcleo de rastreios verificou que as cartas devolvidas continuam a aumentar
muito sendo que em média 44% dos motivos de exclusão são por esta razão, outro motivo de exclusão são as
próprias utentes que cancelam o seu rastreio, pois indicam que realizaram mamografia há pouco tempo,
apesar dos esforços do Núcleo na divulgação aos clínicos da região das datas de rastreio e da necessidade
de não prescreverem mamografias e aconselharem as utentes a ir ao rastreio.
Gráfico 24: Três

principais motivos de exclusão em 2015

Em relação à taxa de aferição a meta foi alcançada, quanto à taxa de detecção o valor foi inferior ao
esperado uma vez que se registou 3,29‰, facto que não deve acarretar preocupação tendo em conta que o
Valor Preditivo da Mamografia e da aferição superou as metas estabelecidas, registando valores de 21% e
92% respectivamente, o que revela um grande cuidado e assertividade na interpretação das mamografias e
exames de aferição.
Gráfico 25: Resultados
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Quanto aos cancros de intervalo até à data só temos conhecimento de uma situação, mas este valor pode
mudar no decorrer da próxima volta.
Tal como foi referido no Relatório de Actividades de 2014, foi nesse ano iniciado o estudo para a
implementação de um sistema de informação para o programa de rastreio do cancro da mama que foi
desenvolvido por um técnico superior da USIC, que ainda não contempla todos os módulos, mas que se
começou a usar na 5ª volta do rastreio, no entanto no decorrer do ano 2015 o Núcleo parou de usar este
programa tendo em conta que o mesmo ainda carece de alterações necessárias, ajustes que só ficaram
evidentes com a utilização.
No entanto, prevê-se que esta situação seja ultrapassada em breve e que se retome a utilização deste
software para base de trabalho do Núcleo de rastreios. Foi em reunião do grupo coordenador do rastreio do
cancro da mama, a 18 de Maio de 2015 decidido como algo primordial que esta aplicação criada para o
Núcleo de rastreio abrangesse as unidades de aferição e tratamento nos 2 hospitais da região, já que as
consultas de aferição e posterior tratamento se continuam a realizar em âmbito hospitalar para garantia de
proximidade aos utentes, assim ficou incumbido o mesmo técnico de ir às respectivas unidades para que
fossem estabelecidos standards para que o software fosse funcional a ambas as unidades, tendo em conta
que a nível de serviço as unidades hospitalares tem realidades diferentes e acrescendo o facto do software
de patologia mamária que tinha sido adquirido-VC Breast- se encontrar com o acesso bloqueado.
A demora média para resultados de mamografia foi de 20 dias e de 7 dias para referenciação. Embora
sejam poucos dias, ainda são necessárias medidas que visem a melhoria destes tempos, para que se alcance
a meta dos 15 dias para resultados de mamografias.
Em relação às periodicidades das reuniões do grupo coordenador não se conseguiu, no decorrer do ano
2015, fazer estas reuniões de 3/3 meses pela dificuldade de concílio de agendas entre todos os elementos
do rastreio. Este grupo coordenador é grande, com diversos elementos que ocupam lugares de coordenação
nos seus próprios serviços, pelo que nem sempre é fácil haver consenso em relação às datas para reunião.
Concluí este núcleo que o rastreio do cancro da mama depois de quase 10 anos a executar o seu trabalho
ainda tem um caminho longo para conseguir uma consolidação das adesões nos concelhos e consequentemente
o seu aumento, que se crê passar por formação e sensibilização dos novos internos e médicos de medicina
geral e familiar para a estrutura do rastreio, como é realizado e a sua metodologia, que se previa fazer em
sessões de divulgação ainda no decorrer do ano 2015, mas que não foi possível.
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Rastreio do cancro do colo do útero- RCCU
O Plano Oncológico Nacional 2001-2005 apresentou como objectivo a diminuição da incidência e da
mortalidade do cancro do colo do útero através programas de rastreio de base populacional mediante
citologia cervical no grupo etário 30-60 anos e o Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças
Oncológicas 2007/2010, – confirmou a necessidade de realização de rastreios organizados, que têm
demonstrado uma redução da mortalidade da ordem dos 80%.
Na região do Algarve e segundo dados de 2009 - Eurostat, Atlas da Mortalidade na União Europeia, a
região do Algarve apresenta taxas de mortalidade mais elevadas do que no resto do país, com cerca de 4
óbitos por CCU por cada /100.000 mulheres e uma Incidência de cerca de 15 novos casos de CCU por
cada/100.000 mulheres, sendo as taxas padronizadas de 3 óbitos por CCU por cada/100.000 mulheres e
a incidência de 13 novos casos de CCU por cada/100.000 mulheres, permitindo-nos as taxas padronizadas
a comparação com outras regiões e países
Assim, o rastreio do cancro do colo do útero na região do Algarve teve início em 2010primeiro com uma fase
piloto sendo depois à posterior alargado a toda a região, tem a periodicidade de 3 em 3 anos, e é dirigido
a todas as mulheres inscritas nos Centros de Saúde da região com idades entre os 25 anos 64 anos, e no ano
de 2015 concluiu a 2.ª volta.
Em 2015, previu-se uma adesão de 40% como meta a alcançar, mas apenas foi verificado uma adesão de
5% em relação às utentes da população elegível para rastreio nesse ano, por outro lado se analisarmos a
adesão das utentes que são convocadas temos uma taxa de adesão de 95%, o que nos leva à conclusão de
que quando as mulheres são chamadas paras este rastreio, de facto comparecem, ou seja ainda há um
grande número de mulheres que não vai a este rastreio simplesmente porque não são convocadas por parte
dos médicos de família para realizar este rastreio.
Gráfico 26: Adesão
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Gráfico 27: Resultados

2015 vs 2014

No decorrer do ano de 2015 não foi detectado no âmbito do programa de rastreio nenhum caso de cancro
do colo do útero,.
Ficaram por realizar novas sessões de formação e esclarecimento aos clínicos, para que comecem a utilizar o
programa de rastreio e para beneficio das utentes, bem como as reuniões com as direcções dos ACES sobre
este assunto, no entanto manteve-se o apoio aos elos de ligação sempre que exista alguma dificuldade ou
dúvida na utilização do programa de rastreio.
Foi tida no início do ano uma reunião com a empresa fornecedora do software para resolução das
dificuldades com os interfaces com os vários programas que existem nas reuniões e também para se conseguir
os resultados estatísticos segundo os indicadores estabelecidos no programa.
Em Maio de 2015 reuniu o Grupo Coordenador e foi discutido nesta reunião a possibilidade de se fazer um
estudo científico no âmbito do rastreio, bem como manuais de procedimentos de rastreio e definição de
estratégias para aumento da adesão.
Rastreio do Cancro do Cólon e Recto -RCCR
O Cancro do Cólon e Recto é a 2ª causa de morte na Europa, sendo que uma em cada oito mortes por cancro
é devida a este tipo de neoplasia, sendo que em Portugal contribuiu com 15,2% do total da mortalidade
oncológica, com uma incidência estimada em 2008 de 16.1 (dados da OMS / IARCH – Globocam 2008)
Alterações genéticas e hábitos alimentares representam os maiores factores de risco. A maioria dos Cancros é
antecedida por um adenoma (pólipo) que pode desenvolver-se durante anos. O Rastreio do Cancro do Cólon
e Recto é um dos rastreios designados nas estratégias nacionais e regionais, bem como no Plano Nacional de
Saúde.
Seguindo as orientações e normas da DGS foi estabelecido que o Núcleo passaria a incluir nas suas
actividades o rastreio do cancro do cólon e recto. Assim e de acordo com o que se tinha previsto para o ano
de 2015, foi analisado e decido que seria è semelhança do rastreio do cancro da mama, feito um sistema de
informação por um Eng.º Informático da USIC da ARS Algarve. Assim ainda no decorrer do ano 2015
existiram tentativas e foram feitas diligências neste sentido, mas como existiam decisões de fundo
relacionadas com o próprio método e fluxograma do rastreio que precisavam de ser tomadas, não se pode
avançar com o sistema de informação.
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Embora não tenham sido feitas reuniões oficiais em 2015 do Grupo coordenador, formam tidas várias
reuniões por parte da coordenadora do núcleo, com o director de serviço de gastrenterologia para definição
de algumas metas e tomadas de decisão.
Foram também analisados os vários Kits de pesquisa de sangue oculto nas fezes disponíveis no mercado, de
forma a averiguar as diferenças entre eles para posterior elaboração de concurso público de aquisição dos
mesmos. Como os folhetos explicativos podem ser diferentes perante o kit escolhido, foi adiada a realização
do mesmo para depois da aquisição dos kits.
Ainda neste contexto foi decido que o Laboratório de Saúde Pública Dr.ª Laura Ayres seria o escolhido para
se fazerem as análises de pesquisa de sangue oculto das fezes, assim foram tomadas as devidas diligências
por parte da coordenadora neste sentido.
Em relação à capacidade dos hospitais, foi verificado que estes não têm capacidade de realizar as
colonoscopias necessárias perante um teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes positivo, assim ficou por
definir e contratualizar com os convencionados o modo e meio de fizerem as colonoscopias, tendo em conta
que também existiram no final do ano de 2015 alterações e aumento dos convencionados que realizam este
exame.
Não se pode em 2015 elaborar os manuais, pois ainda existiam pontos de base que precisavam de ser
reajustados e decididos.
Foi definido o logótipo do programa, que foi projectado pela Designer da ARS Algarve, segundo as
indicações da coordenadora do núcleo de rastreios.
Por fim foi decidido que as acções de formação e sensibilização dos técnicos, bem como a elaboração de
estratégias de divulgação ficariam para uma fase posterior dando-se prioridade à implementação do
programa que se prevê que seja feita no decorrer do ano de 2016.
Rastreio de Retinopatia Diabética
O Rastreio de retinopatia diabética é um rastreio de base populacional dirigido a todos os diabéticos
inscritos nos centros de saúde da região. No ano de 2015, o rastreio teve início no fim de Fevereiro.
A taxa de adesão a este rastreio foi de 67% um valor abaixo do esperado para o ano, enquanto que a
taxa de detecção foi de 10%.
Gráfico 28: Relação
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Gráfico 29: Taxas

de diagnóstico 2015

Ainda se aguarda a tomada de decisão do CD da ARS Algarve quanto à alteração do programa de rastreio
para unidade móvel com retinografo não mediático, estando este núcleo disposto e com os meios necessários
disponíveis para essa alteração.
Foram mantidos os contactos com a empresa responsável pelo software de retinopatia diabética, para
correcção e resolução de situações pontuais que vão ocorrendo com o programa.
Causas de incumprimento de atividades ou projetos não executados ou com resultados insuficientes
Rastreio do Cancro da Mama:
Como já foi mencionado a taxa de detecção foi inferior ao esperado, tendo-se esta taxa fixado nos 3,29‰
e não nos 4/5‰ como tinha sido previsto. No entanto este valor não deve ser analisado e conjugado com o
VPP mamografia e VPP da aferição revela que existiu grande cuidado e assertividade quer na leitura e
interpretação das mamografias, quer das consultas de aferição feitas às utentes positivas, e nestes dois itens
superou-se os valores esperados.
A demora média para os resultados de mamografia continua a ser maior do que desejado, no entanto e
apesar de todos os esforços da parte do núcleo e das insistências nas reuniões de grupo coordenador, não se
conseguiu ainda baixar este valor para os 15 dias desejados.
Em relação às periodicidades das reuniões do grupo coordenador não tem sido possível realizar-se a cada 3
meses, pela dificuldade de concílio de agendas entre todos os elementos do rastreio. Uma vez que este grupo
coordenador é grande, com diversos elementos que ocupam lugares de coordenação nos seus próprios
serviços, nem sempre é fácil haver consenso em relação às datas para reunião. No entanto em substituição
destas reuniões com todos os elementos, mantem-se os contactos em grupos mais pequenos que estão sempre
disponíveis para contactos e resolução de quaisquer situações que ocorram no rastreio através de telefone e
email.
Rastreio do Cancro do Colo do Útero:
Como já foi referido, em 2015 previu-se uma adesão de 40% como meta a alcançar, mas apenas foi
verificado uma adesão de 5% em relação às utentes da população elegível para rastreio nesse ano. Esta
grande diferença prende-se com o facto dos médicos de família não estarem a convocar as suas utentes para
este rastreio, este facto já tem sido evidenciado em outros relatórios e em reuniões tanto do grupo
coordenador como em reuniões com o CD da ARS Algarve. No entanto, se analisarmos a adesão das utentes
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que são convocadas temos uma taxa de adesão de 95%, o que nos leva à conclusão de que quando as
mulheres são chamadas paras este rastreio, de facto comparecem, ou seja ainda há um grande número de
mulheres que não vai a este rastreio simplesmente porque não são convocadas por parte dos médicos de
família para realizar este rastreio.
Ficaram por realizar novas sessões de formação e esclarecimento aos clínicos, para que comecem a utilizar o
programa de rastreio e para beneficio das utentes, bem como as reuniões com as direcções dos ACES sobre
este assunto, no entanto manteve-se o apoio aos elos de ligação sempre que exista alguma dificuldade ou
dúvida na utilização do programa de rastreio.
Medidas para um reforço positivo do desempenho
Rastreio do Cancro do Colo do Útero:
Em reunião de grupo coordenador discutida a problemática da baixa adesão ao rastreio, pelo facto dos
clínicos não convocarem as suas utentes para este rastreio, assim foi colocada como hipótese a efectivação do
rastreio no terreno, por numa 1.ª fase falar com os médicos para os sensibilizar e cativá-los, mas perante este
facto a coordenadora do Núcleo informou que tal só poderia ocorrer por imposição do CD da ARS Algarve
ou por em alternativa ir a cada local e unidade de saúde; e foi discutido numa 2.ª fase propor na área do
Barlavento o uso de uma unidade móvel para realização de rastreios em zonas mais remotas, ou com poucos
recursos médicos, assim nessa reunião a Dr.ª Amália propôs que fosse feito com médicos em formação, até
porque eles podem fazer um trabalho de investigação na comunidade, referindo que na Unidade Hospitalar
de Portimão existiam 3 internos que podiam ser usados opara esse fim, com benefícios mútuos.
Foi ainda discutido nesta reunião como estratégia falar com os internatos de medicina para que todos os
novos médicos tenham uma formação sobre rastreios, para que assim de futuro exista receptividade por
parte dos clínicos a este programa de rastreio essencial para a região.
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PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional: Núcleo de Rastreios

Garantir à população da Região do Algarve o acesso à prestação de cuidados de saúde, adequando os
recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e programas de saúde na sua
área de intervenção.

MISSÃO
DA ARS

Atribuições da
Unidade
(1)
Orgânica (O)

Programa de
Rastreio do Cancro
da Mama

Articulação
com os
Objetivos
Estratégicos
(OE ) do QUAR
da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Indicador (O)

Oop (2) (O)

Tipo de
Indicador (O) (3)

Valores
Prévios
(QA)

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

Contributos
Atividade
paras as
Responsável
Constante No
Orientações
pela execução
Orçamento (O)
Estratégicas do
(O)
(4)
(5)
MS (O)

Meta 2015
(O)

Resultado

aumento 2%

61%

aumento 3%

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

OE1 ; OE2

Aumento da taxa de adesão

Eficácia

% de mulheres convocadas e sem critérios
de exclusão que efectuam mamografia

Impacte

OE1 ; OE2

A detecção precoce

Eficácia

% mulheres em cada 100 que realizaram
mamografia e necessitaram investigação
posterior

Resultado

2%

2%

3%

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

OE1 ; OE2

O aumento da taxa de sobrevivência

Eficácia

% Cancros diagnosticados por cada 1000
mamografias realizadas

Resultado

4‰

3,29‰

5‰

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

OE1 ; OE2

Diminuição de abordagens terapêuticas
Eficiência
mais agressivas

% cancros diagnosticados em cada 100
Resultado
mulheres suspeitas na consulta de aferição

80%

92%

85%

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

OE1 ; OE2

Melhorar a efectividade terapêutica

Eficiência

Nº de mulheres com cancro diagnosticado
no intervalo que decorre entre cada ciclo,
por cada 10 000 mulheres

Resultado

6/10000

7/10000

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

OE1 ; OE2

Implementar um sistema de controlo
de qualidade

Qualidade

Implementação do SI VCBreast na região,
ultrapassando os problemas de acesso que
se tem verificado

Realização

100%

100%

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

Aplicar um inquérito de satisfação às
utentes

Realização

dez-15

nov-15

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

OE1 ; OE2

Melhorar os fluxos de comunicação
entre parceiros

Realizar inquérito telefónico às utentes não
Realização
aderentes ao programa

dez-15

nov-15

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

OE1 ; OE2

OE1 ; OE2
Programa de
Rastreio Cancro
Colo Útero

Parâmetro

OE1 ; OE2

Taxa de Adesão

Qualidade

Eficácia

Convocar todas as mulheres rastreadas
com lesoes identificadas , consulta UPC Eficiência
(1 mes) apos colpocitologia

Melhorar a efectividade terapeutica

Eficiência

OE1 ; OE2
Implementar um sistema de controlo
de qualidade
OE1 ; OE2
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% Mulheres convocadas e sem critérios de
exclusão que realizaram rastreio.

Resultado

40%

5%

50%

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

% de mulheres com cancro detectado por
cada 1000 citologias efectuadas

Resultado

6‰

00-jan

7‰

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

Avaliação do PRCCU face aos SPOG de 2014
quanto á idade de início e ao teste de
rastreio

Realização

31-dez

30-out

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

Elaboração dos manuais dos utilizadores do
Realização
programa

31-dez

15-dez

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

Actualização Protocolos com parceiros

31-dez

30-nov

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

Qualidade
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Realização

Observações (QA)

MISSÃO
DA ARS

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O)

(1)

Programa de
Rastreio Cancro
Cólon e Recto

Articulação
com os
Objetivos
Estratégicos
(OE ) do QUAR
da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop

(2)

(O)

Indicador (O)

Tipo de
Indicador (O) (3)

Meta 2015
(O)

Resultado

Tolerância Valor crítico
(QA)
(O)

Contributos
Atividade
paras as
Responsável
Constante No
Orientações
pela execução
Orçamento (O)
Estratégicas do
(O)
(4)
MS (O) (5)

OE1 ; OE2

Analise a implementar o SI do Rastreio Qualidade

Definir o funcionamento do software

Realização

30-ago

30-jul

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

OE1 ; OE2

Reuniões com gastrenterologia

Qualidade

Definir de algumas metas e aspectos do
programa

Realização

30-jun

30-mai

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

OE1 ; OE2

Estudo aquisição para KITS

Qualidade

Analise dos diferentes tipos de kits

Realização

31-dez

31-out

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

OE1 ; OE2

Criação do logotipo

Qualidade

Escolha do logotipo do Programa

Realização

28-fev

31-jan

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

OE1 ; OE2

Garantir taxa de comparência ≥ 75%

Eficácia

% de diabéticos diagnosticados que
efetuaram rastreios sistemático da RD

Resultado

75%

67%

80%

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

OE1 ; OE2

Garantir tratamento a todos os
diabéticos detectados com patologia

Eficácia

% diabéticos com Retinopatia Diabética que
Resultado
efetuaram tratamento com laser

9%

10%

10%

Núcleo de
Rastreios

na

2.4

Programa de
Retinopatia
Diabética

legenda:
(1)

Valores
Prévios
(QA)

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), eficiência
(enquanto relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de propriedades e
características de bens ou serviços, que lhes conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à organização,
entre outros) Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre a
população-alvo das ações) Resultado (exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à consequência
pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento próprio
(ASPFP); Atividade Não Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os OOP
são, ou terão que ser , identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para estabelecer
os limites superior e inferior do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta
deste, ao melhor resultado em termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção, divisão,
serviço, unidade responsável ou mesmo o profissional;
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Observações (QA)

VIII. AVALIAÇÃO FINAL
1. Apreciação Qualitativa e Quantitativa dos Resultados Alcançados
Ao longo deste documento temos vindo a apresentar dados qualitativos e quantitativos reveladores dos
resultados atingidos. Da análise da execução do Plano de Atividades para 2015, apesar de se terem
verificados algumas causas que justificaram alguns desvios negativos relativamente às metas inicialmente
planeadas, consideramos que os objetivos propostos quanto à sua estrutura orgânica foram, na sua grande
maioria alcançados.
No que respeita à avaliação final do serviço no âmbito do QUAR 2015, já ponderada, esta situou-se nos
102%, tendo a ARS Algarve superado globalmente o parâmetros de avaliação de qualidade.
No entanto nos parâmetros da eficácia e eficiência, a ARS Algarve não conseguiu atingir todos os objectivos
propostos.
Num total de 17 OOp, 7 objetivos operacionais foram superados (41% do total), tendo mesmo dois deles
sido concretizado com um nível de excelência (OOp13 Promover a formação profissional dos trabalhadores da
ARS Algarve, I.P. e OOp 14 Melhorar os registos de morbilidade nos ACES).
Por outro lado, dos 28 indicadores, 3 foram avaliados a um nível de excelência (uma vez que obtiveram uma
taxa de realização máxima de 135%), 9 foram superados, 11 atingidos e 8 não foram atingidos.
Gráfico 30: Grau

de Execução do QUAR da ARS Algarve

O gráfico seguinte evidencia a aferição do cumprimento dos OOp da ARS Algarve, com destaque para os
objetivos relevantes, apresentados a laranja, sendo que o valor de 0% (desvio nulo) equivale ao cumprimento
da meta (taxa de realização 100%).
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Gráfico 31: Aferição

do Cumprimento dos Objetivos Operacionais

2. Menção Proposta como Resultado da Auto-Avaliação – QUAR 2015
Apesar de conduzidos pelos valores da integridade, profissionalismo, respeito, sentido de serviço, e com o
esforço e empenho de todos os que trabalharam para o sucesso organizacional, não foi possível alcançar um
nível de desempenho idêntico ao de anos anteriores.
Nestes termos, e atendendo que os fatores que condicionaram o não cumprimento de um objetivo relevante,
foi de carater externo, propomos que, salvo melhor decisão, nos seja atribuído a avaliação final de
desempenho Satisfatório.
No gráfico seguinte está representada a taxa de realização global atingida, que resulta do somatório do
desempenho executado por parâmetro de avaliação. É também referido o desempenho planeado.
A ARS Algarve apresenta uma Taxa de Realização Global atingida de 102% (ajustada ao limite máximo de
135%) que resulta do cálculo de uma taxa de realização ajustada em função das ponderações de cada
parâmetro.
Gráfico 32: Taxa
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3. Conclusões Prospetivas
Em 2015 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, nomeadamente com 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 atividades 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.
Uma melhor avaliação da envolvente externa e dos seus condicionalismos é essencial para uma correta
definição das estratégias e dos objetivos 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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ANEXOS

I.

Legenda da Ficha de Atividades 2015 - Unidade Orgânica

II.

Fichas Programa Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental

III.

Mapa Atividades formativas Balanço Social (Serviços Centrais + Cuidados de Saúde
Primários + CMR Sul)
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I.

Legenda da Ficha de Atividades 2015 – por Unidade Orgânica

PLANO DE ATIVIDADES 2015 - ARS Algarve, IP
Unidade Orgânica / Funcional:

Atribuições da
Unidade
Orgânica (O) (1)

Articulação com os
Objetivos
Estratégicos (OE )
do QUAR da ARS,
Algarve (O)

Objetivos Operacionais (OOp) da
Unidade Orgânica (O)

Parâmetro
Oop

(2)

(O)

Indicador (O)

Valores
Tipo de
Prévios
Indicador (O) (3)
(QA)

Garantir à população da
Região do Algarve o
acesso à prestação de

MISSÃO
DA ARS

legenda:
(1)

Correspondência em relação às alíneas da Portaria 156/2012, de 22 de maio , ou à correspondência em relação às atribuições definidas para a Unidade Orgânica

(2)

ao parâmetro de eficácia (como medida em que um serviço atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados),
eficiência (enquanto relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou qualidade (como o conjunto de
propriedades e características de bens ou serviços, que lhes conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos
utilizadores)
(QA) Quando Aplicável
(O) Obrigatório
(3)

Tipo de Indicador : Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, equipamentos, aspetos relativos à
organização, entre outros) Realização (limitam-se a descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos
efeitos sobre a população-alvo das ações) Resultado (exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação desenvolvida) Impacte (referem-se à
consequência pretendida da ação desenvolvida)
(4)

Atividade Constante No Orçamento (O) - classificar como : Atividade Orçamentada (AO) ; Atividade sujeita a processo de financiamento
próprio (ASPFP); Atividade Não Orçamentada (ANC)
(5)

Contributo para as Orientações Estratégicas do MS (O) - Número da orientação para a qual o OOP contribui, quando aplicável. Nem todos os
OOP são, ou terão que ser , identificados como contribuintes para todas as Orientações Estratégicas do MS.
Aos valores prévios: correspondentes aos valores da instituição em 2014 ou dos anos mais próximos;
À meta e tolerância: correspondente a um valor a atingir ou ao intervalo de valores (quando aplicável); deve recorrer-se à tolerância para
estabelecer os limites superior e inferior do intervalo definido para meta;
Ao valor crítico: correspondente a um benchmark (referencial de excelência) de instituições nacionais ou internacionais congéneres ou, na falta
deste, ao melhor resultado em termos históricos para o indicador em causa;
Aos responsáveis pela execução, correspondente à responsabilidade pela realização dos OOp. Pode ser indicado o departamento, direção,
divisão, serviço, unidade responsável ou mesmo o profissional;
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Meta 2015 Tolerância Valor crítico
(O)
(QA)
(O)

Responsável
pela execução
(O)

Atividade
Contributos paras
Constante No
as Orientações
Orçamento (O) Estratégicas do
(4)

MS (O)

(5)

Observações (QA)

II.

Fichas Programa Vigilância Epidemiológica em Saúde Ambiental
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III.

Mapa Atividades formativas Balanço Social (Serviços Centrais + Cuidados de Saúde
Primários + CMR Sul)

Aceder aos documentos Balanço Social 2015 através do link: http://www.arsalgarve.minsaude.pt/portal/?q=node/3652
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