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LISTA DE INDICADORES
ID

Código SIARS

Código Nome

1

2013.001.01

3.12.01 Proporção de consultas realizadas pelo respetivo médico de família

2

2013.002.01

3.15.01 Taxa de utilização global de consultas médicas

3

2013.003.01

4.18.01 Taxa de consultas médicas no domicílio por 1.000 inscritos

4

2013.004.01

4.30.01 Taxa de consultas de enfermagem no domicílio por 1.000 inscritos

5

2013.005.01

3.12.02 Proporção de consultas realizadas pelo respetivo enfermeiro de família

6

2013.006.01

3.15.02 Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos

7

2013.007.01

7.10

8

2013.008.01

3.22.01 Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar (médicas ou de
enfermagem)

9

2013.009.01

3.22.02 Taxa de utilização de consultas de enfermagem de planeamento familiar

10

2013.010.01

3.22.03 Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar

11

2013.011.01

6.09.01 Proporção de grávidas com 1ª consulta médica de vigilância da gravidez,
realizada no 1º trimestre

12

2013.012.01

6.26.01 Proporção de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde
materna

13

2013.013.01

6.42.01 Proporção de puérperas com consulta domiciliária de enfermagem

14

2013.014.01

6.12.01 Proporção de recém-nascidos com pelo menos uma consulta médica de
vigilância realizada até aos 28 dias de vida

15

2013.015.01

6.43.01 Proporção de recém-nascidos com consulta domiciliária de enfermagem
realizada até ao 15º dia de vida

16

2013.016.01

6.22.01 Proporção de crianças com pelo menos 6 consultas médicas de vigilância de
saúde infantil no 1º ano de vida

17

2013.017.01

6.23.01 Proporção de crianças com pelo menos 3 consultas médicas de vigilância de
saúde infantil no 2º ano de vida

18

2013.018.01

5.13.01 Proporção de utentes com hipertensão arterial, com pelo menos um registo de
IMC nos últimos 12 meses

19

2013.019.01

5.10.01 Proporção de utentes com hipertensão arterial, com registo de pressão arterial
em cada semestre

20

2013.020.01

6.20

Proporção de utentes com hipertensão arterial, com idade inferior a 65 anos,
com pressão arterial inferior a 150/90 mmHg

21

2013.021.01

5.16

Proporção de utentes com hipertensão arterial, com prescrição de antihipertensores do tipo tiazídico

22

2013.022.01

5.17

Proporção de utentes com hipertensão arterial, sem diabetes, com prescrição de
antagonistas dos recetores da angiotensina II

23

2013.023.01

6.21

Proporção de utentes com hipertensão arterial (sem doença cardiovascular nem
diabetes), com determinação de risco cardiovascular nos últimos 3 anos

24

2013.024.01

6.16.01 Proporção de utentes com hipertensão arterial, com registo da gestão do regime
terapêutico (3 itens) no último ano

25

2013.025.01

6.35

26

2013.026.01

6.02.01 Proporção de utentes com hipertensão arterial, com 25 ou mais anos, que têm a
vacina antitetânica atualizada

Proporção de utilizadores referenciados para consulta hospitalar

Proporção de utentes com hipertensão arterial, com acompanhamento
adequado
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ID

Código SIARS

Código Nome

27

2013.027.01

6.01.01 Proporção de crianças com 2 anos, com PNV totalmente cumprido até ao 2º
aniversário

28

2013.028.01

6.01.02 Proporção de crianças com 7 anos, com PNV totalmente cumprido até ao 7º
aniversário

29

2013.029.01

6.01.03 Proporção de jovens com 14 anos, com PNV totalmente cumprido até ao 14º
aniversário

30

2013.030.01

6.01.04 Proporção de utentes com diabetes ou com doença respiratória crónica ou com
doença cardíaca crónica ou com idade superior a 65 anos, com a vacina da
gripe prescrita ou efetuada nos últimos 12 meses

31

2013.031.01

5.13.03 Proporção de crianças com 7 anos, com peso e altura registados no intervalo [5;
7[ anos

32

2013.032.01

5.13.04 Proporção de jovens com 14 anos, com peso e altura registados no intervalo
[11; 14[ anos

33

2013.033.01

5.13.05 Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos com IMC registado
nos últimos 3 anos

34

2013.034.01

6.27

35

2013.035.01

5.07.01 Proporção de utentes com diabetes, com pelo menos um exame dos pés
registado no último ano

36

2013.036.01

6.16.02 Proporção de utentes com diabetes, com registo de gestão do regime
terapêutico (3 itens) no último ano

37

2013.037.01

6.19.01 Proporção de utentes com diabetes, com consulta de enfermagem de vigilância
em diabetes no último ano

38

2013.038.01

5.04.01 Proporção de utentes com diabetes, com pelo menos 2 HgbA1c no último ano,
desde que abranjam os 2 semestres

39

2013.039.01

6.05.01 Proporção de utentes com diabetes, com o último registo de HgbA1c inferior ou
igual a 8,0 %

40

2013.040.01

5.09

Proporção de utentes com diabetes, com pelo menos uma referenciação ou pelo
menos um registo de realização de exame à retina, no último ano

41

2013.041.01

5.18

Proporção de utentes com diabetes tipo 2, em terapêutica com insulina

42

2013.042.01

5.19

Proporção de utentes com diabetes tipo 2 com terapêutica com metformina

43

2013.043.01

6.34

Proporção de utentes com diabetes, com acompanhamento adequado

44

2013.044.01

5.01.01 Proporção de mulheres entre [50; 70[ anos, com mamografia registada nos
últimos dois anos

45

2013.045.01

5.02.01 Proporção de mulheres entre [25; 60[ anos, com colpocitologia nos últimos 3
anos

46

2013.046.01

5.03.01 Proporção de utentes com idade entre [50; 75[ anos, com rastreio de cancro do
colon e reto efetuado

47

2013.047.01

5.25

Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos, com quantificação
dos hábitos tabágicos nos últimos 3 anos

48

2013.048.01

6.28

Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos e com hábitos
tabágicos, a quem foi realizada consulta relacionada com tabagismo, no último
ano

49

2013.049.01

5.26

Proporção de utentes com DPOC, com pelo menos um registo de avaliação de
FeV1 nos últimos 3 anos

50

2013.050.01

6.04.01 Proporção de grávidas com consulta de revisão de puerpério efetuada

51

2013.051.01

6.33

Proporção de utentes obesos e com idade igual ou superior a 14 anos, a quem
foi realizada consulta de vigilância de obesidade nos últimos 2 anos

Proporção de grávidas, com acompanhamento adequado
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ID

Código SIARS

Código Nome

52

2013.052.01

6.30

Proporção de mulheres em idade fértil, com acompanhamento adequado na
área do planeamento familiar

53

2013.053.01

5.27

Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos, com quantificação
do consumo de álcool, registado nos últimos 3 anos

54

2013.054.01

6.29

Proporção de utentes com 14 ou mais anos e com o problema de "consumo
excessivo de álcool", a quem foi realizada pelo menos uma consulta relacionada
nos últimos 3 anos

55

2013.055.01

5.20

Proporção de utentes com idade igual ou superior a 18 anos e diagnóstico de
depressão, a quem foi prescrita terapêutica anti-depressiva

56

2013.056.01

5.21.01 Proporção de utentes com idade igual ou superior a 65 anos, a quem não foram
prescritos ansiolíticos, nem sedativos, nem hipnóticos, no período em análise

57

2013.057.01

6.13.01 Proporção de recém-nascidos, com diagnóstico precoce (TSHPKU) realizado
até ao sexto dia de vida

58

2013.058.01

6.31

59

2013.059.01

5.13.02 Proporção de crianças com 2 anos, com peso e altura registado no último ano

60

2013.060.01

6.32

Proporção de crianças com 2 anos de vida, com acompanhamento adequado na
área da saúde infantil durante o 2º ano de vida

61

2013.061.01

6.15

Proporção de crianças com 7 anos livres de cáries dentárias e de outras
doenças dos dentes e gengivas

62

2013.062.01

6.36

Proporção de crianças que completam 6 meses, com aleitamento materno
exclusivo até aos três meses de idade

63

2013.063.01

6.37.01 Proporção de crianças com 7 anos, com consulta médica de vigilância realizada
no intervalo [5; 7[ anos e PNV totalmente cumprido até ao 7º aniversário

64

2013.064.01

6.38

Proporção de jovens com 14 anos com consulta médica de vigilância realizada
no intervalo [11; 14[ anos e PNV totalmente cumprido até ao 14º aniversário

65

2013.065.01

5.22

Proporção de utentes com idade igual ou superior a 75 anos, com prescrição
crónica inferior a cinco fármacos

66

2013.066.01

7.09.01 Proporção de embalagens de medicamentos faturados, que são genéricos

67

2013.067.01

5.24

68

2013.068.01

7.06.02 Despesa média de medicamentos faturados, por utente utilizador (baseado no
PVP)

69

2013.069.01

7.07.02 Despesa média de MCDTs faturados, por utente utilizador do SNS (baseado no
preço convencionado)

70

2013.070.01

7.06.01 Despesa média de medicamentos prescritos por utente utilizador (baseado no
PVP)

71

2013.071.01

7.07.01 Despesa média de MCDTs prescritos, por utente utilizador (baseado no preço
convencionado)

Proporção de crianças com 1 ano de vida com acompanhamento adequado na
área da saúde infantil durante o 1º ano de vida

Proporção de utentes com idade igual ou superior a 65 anos, sem nenhuma
prescrição de trimetazidina no último ano

72

8.07.02 Proporção de utilizadores satisfeitos ou muito satisfeitos

73

8.08.01 Número de dias com reclamações por fechar, por cada 1000 consultas médicas
ou de enfermagem realizadas

74

2013.074.01

5.28

Proporção de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos
uma codificação ICPC-2

75

2013.075.01

2.05.01 Proporção de utentes com diabetes tipo 2 com compromisso de vigilância

76

2013.076.01

2.06.01 Proporção de utentes com hipertensão arterial, com compromisso de vigilância

77

2013.077.01

2.07.01 Proporção de utentes com diagnóstico de asma
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ID

Código SIARS

Código Nome

78

2013.078.01

2.08.01 Proporção de utentes com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crónica
(DPOC)

79

2013.079.01

8.01.01 Número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância de utentes
com hipertensão arterial (atividades específicas)

80

2013.080.01

8.02.01 Número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância de utentes
com diabetes (atividades específicas)

81

2013.081.01

8.03.01 Número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância de
grávidas (atividades específicas)

82

2013.082.01

8.04.01 Número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância em
planeamento familiar nas mulheres em idade fértil (atividades específicas)

83

2013.083.01

8.05.01 Número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância de
crianças no 1º ano de vida (atividades específicas)

84

2013.084.01

8.06.01 Número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância de
crianças no 2º ano de vida (atividades específicas)

85

6.39.01 Incidência de amputações major de membro inferior em utentes com diabetes,
entre utentes residentes

86

6.40

Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso

87

6.41

Taxa de internamentos por doença cerebro-vascular, entre residentes com
menos de 65 anos

88

2013.088.01

5.04.02 Proporção de utentes com diabetes, com pelo menos 1 HgbA1c no último
semestre

89

2013.089.01

5.10.02 Proporção de utentes com hipertensão arterial, com registo de pressão arterial
no último semestre

90

2013.090.01

7.06.03 Despesa média de medicamentos faturados, por utente utilizador (baseado no
valor comparticipado pelo SNS)

91

2013.091.01

6.05.02 Proporção de utentes com diabetes, com idade inferior a 65 anos, com o último
registo de HgbA1c inferior ou igual a 6,5 %

92

2013.092.01

5.29

93

2013.093.01

6.01.05 Proporção de crianças com 2 anos, com PNV cumprido ou em execução à data
de referência do indicador

94

2013.094.01

6.01.06 Proporção de crianças com 7 anos, com PNV cumprido ou em execução à data
de referência do indicador

95

2013.095.01

6.01.07 Proporção de jovens com 14 anos, com PNV cumprido ou em execução à data
de referência do indicador

96

2013.096.01

7.08.01 Rácio entre a despesa faturada com inibidores DPP-4 e a faturada com
antidiabéticos orais, em doentes com diabetes mellitus tipo 2

97

2013.097.01

5.30

98

2013.098.01

6.01.08 Proporção de utentes com 25 ou mais anos, que têm a vacina antitetânica
atualizada

99

2013.099.01

3.15.03 Taxa de utilização global de consultas de enfermagem nos últimos 3 anos

100

2013.100.01

3.15.04 Taxa de utilização global de consultas médicas ou de enfermagem nos últimos 3
anos

179

AE.2009.2012

8.09

Proporção de doentes hipocoagulados que são controlados na unidade de
saúde

Proporção de utentes com diabetes, com microalbuminúria no último ano

Número de unidades de contratualização relacionadas atividades específicas
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LEGENDA DE CAMPOS
Designação
Nome do indicador

ID
Número sequencial do indicador na base de dados de bilhetes de identidade

Código
Código constituído por 2 ou por 3 números: X.YY[.ZZ].
O 1º número deste código (X), respeita as seguintes regras:
- Os indicadores iniciados por 1 são de informação demográfica;
- Os indicadores iniciados por 2 são de caraterização;
- Os indicadores iniciados por 3 são de acessibilidade;
- Os indicadores iniciados por 4 são de produtividade;
- Os indicadores iniciados por 5 são de qualidade técnico-científica;
- Os indicadores iniciados por 6 são de efetividade;
- Os indicadores iniciados por 7 são de eficiência.
- Os indicadores iniciados por 8 são complexos ou do tipo score.
O segundo número deste código (YY), identifica cada indicador dentro do grupo definido por X. Para novos indicadores é
atribuída uma numeração sequencial.
O terceiro número, caso exista, permite especificar versões do mesmo indicador.

Cód. SIARS
Código que é usado pelo SIARS e pelo SIM@SNS para identificar o indicador.
Em 2013, constituído por 3 números separados por pontos, com o seguinte formato:
AAAA.nnn.VV
O significado dos números é o seguinte:
AAAA – Ano de inicio de validade do indicador;
nnn – Número sequencial na base de dados de definição de indicadores;
VV – versão do indicador para distinguir variantes do mesmo indicador.
Noutros anos usada uma classificação semelhante à de [código].

Objetivo
Especifica com que objetivo o indicador é construído.

Descrição do indicador
Descreve, de forma extensa do que a designação, o que está a ser medido. Especifica, sempre que aplicável, de forma
resumida, o numerador e o denominador do indicador.

Regras de cálculo
Especifica as condições de inclusão das atividades monitorizadas na fórmula do indicador. Especifica também para cada variável
da fórmula, o que é que está a ser medido (p.e., utentes, consultas, despesas com medicamentos) e se essa medição resulta de
uma contagem de registos ou de uma soma do valor de determinada variável.

Período em análise
Amplitude do período em análise, referenciado às variáveis da fórmula (ao numerador, ao denominador e sempre que
necessário, às variáveis específicas que os constituem).

Observações gerais
Explicitação de regras de inclusão ou de cálculo

Observações software
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Particularidades relacionadas com o registo no SAM / SAPE, no SINUS, no MedicineOne ou no VitaCare

Fórmula
Fórmula de cálculo do indicador

Unidade de medida
Unidade de medida do resultado

Output
Descreve, de forma resumida, o que está a ser medido

Área clínica
Classificação de indicadores segundo os atributos seguintes:
- Saúde da Mulher e Planeamento Familiar;
- Saúde Materna;
- Saúde Infantil e Juvenil;
- Hipertensão;
- Diabetes;
- Rastreio Oncológico;
- Respiratório;
- Saúde Mental;
- Saúde Adultos;
- Transversal.

Unidades observação
Permite definir quais as unidades de observação possíveis para cada indicador. Admitem-se os seguintes atributos:
- USF ou UCSP;
- MED (médico);
- ACES.
Especifica-se a seguir a forma como genericamente o SIARS mede a atividade para cada um dos tipos de [unidade de
observação], sem prejuízo de existirem particularidades ou mesmo exceções específicas de determinados indicadores, referidas
nos respetivos bilhetes de identidade.
- USF ou UCSP: Contabiliza-se a atividade realizada sobre todos os utentes inscritos na unidade funcional e realizada por
profissionais dessa unidade. Não se contabiliza atividade realizada por profissionais de outras unidades de saúde a utentes da
unidade, independentemente da mesma ter sido realizada antes ou depois da inscrição do utente na unidade de saúde. Também
não se contabiliza atividade realizada pelos profissionais da unidade, a utentes inscritos na unidade funcional, quando a mesma
é realizada fora da mesma, isto é em serviço de atendimento complementar (ou afins). As consultas de intersubstituição e as de
reforço são contabilizadas.
- Médico: Contabiliza-se a atividade realizada por profissionais da unidade de saúde, sobre a lista de utentes de determinado
médico de família. Por exemplo, no indicador da [Taxa de utilização global de consultas médicas (3.15.01)], mede-se a taxa de
utilização da lista desse médico, independentemente das consultas serem ou não realizadas pelo médico em análise. No
indicador da [Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar de enfermagem (3.22.02)], mede-se a proporção de
utentes da lista do médico em análise, que têm pelo menos uma consulta de enfermagem de planeamento familiar.
No SIARS, os resultados para o nível do [médico de família] são obtidos por desagregação daqueles que são obtidos para as
unidades funcionais, atribuindo a cada médico os utentes com [inscrição ativa] na lista do médico em análise na data de
referência do indicador, ou utentes que faleceram durante o período em análise e que estavam inscritos no ficheiro do médico
antes de falecerem, ou que foram transferidos para uma unidade de saúde diferente (tendo a última [inscrição ativa] na unidade
ocorrido no ficheiro do médico em análise). Assim garante-se que somados os valores dos numeradores ou dos denominadores
por médico se obtêm os valores da unidade.
- ACES - Contabiliza-se a atividade realizada sobre todos os utentes inscritos no ACES e realizada por profissionais desse
ACES (elementos de USF, UCSP, UCC, USP e outros). Caso um utente esteja inscrito em duas ou mais unidades de saúde de
determinado ACES (uma [inscrição ativa] e restante(s) como esporádico, com número de utente preenchido em todas as
inscrições), o SIARS contabiliza esse utente apenas uma vez no denominador e entra em linha de conta com a atividade
registada nas diversas unidades para determinar o cumprimento dos critérios para inclusão no numerador. Por exemplo, em
relação ao indicador [Proporção de crianças com pelo menos 6 consultas médicas de vigilância de saúde infantil no 1º ano de
vida (6.22)] um utente que tenha mudado de unidade aos 5 meses de vida, tendo realizado 4 consultas antes da mudança e 2
após, não cumpre as 6 consultas de saúde infantil do ano em nenhuma unidade de saúde, mas ao nível do ACES tem as 6
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consultas e cumpre o indicador. No ACES só aparece uma vez em denominador, e cumpre o numerador. No indicador das duas
unidades de saúde, este utente em particular não é incluído no denominador nem no numerador. É contabilizada toda a
atividade realizada nos serviços de atendimento complementar (ou afins), consultas de reforço ou de intersubstituição, desde
que realizada a inscritos no ACES.

Frequência monitorização
Permite definir a frequência de monitorização de um indicador, estabelecendo a periodicidade da respetiva data de referência
(ver definição da [data de referência] no [Glossário e Legenda de Outros Termos]).
Tem como atributos possíveis:
- Mensal;
- Trimestral;
- Anual

P. análise flutuante
Indica se o indicador é calculado com um período em análise de amplitude constante (p.e. 12 meses), mas em que o início e o
fim desse período vão avançando no tempo em intervalos iguais aos da frequência de monitorização do indicador (habitualmente
1 mês).
Quando a data de referência do indicador é 31 de dezembro, os resultados calculados pelo método [Análise fixo] e [Análise
flutuante] devem ser iguais.
Os resultados possíveis para este campo são:
Sim / Não

P. análise fixo
Indica se o indicador é calculado com um período em análise de amplitude crescente ao longo do ano, iniciando-se a 1 de
janeiro de determinado ano (habitualmente do ano em curso) e terminando na data em que finda a monitorização.
Assim, para um indicador X calculado pelo método [análise fixo], os resultados de 31 de janeiro monitorizam a atividade entre 1 e
31 de janeiro, os resultados de 28 de fevereiro monitorizam a atividade de 1 de janeiro a 28 de fevereiro e assim sucessivamente
até 31 de dezembro (monitorizando a atividade entre 1 de janeiro e 31 de dezembro).
Quando a data de referência do indicador é 31 de dezembro, os resultados calculados pelo método [Análise fixo] e [Análise
flutuante] devem ser iguais.
Os resultados possíveis para este campo são:
Sim / Não

Fonte de informação
Base(s) de dados fonte da informação

Prazo registos
Nº de dias após a data de referência do indicador, durante os quais ainda é possível proceder a registos.
Nos registos de resultados de exames complementares de diagnóstico, são aceites os que forem registados até 1 mês após a
data de referência do indicador. Nos indicadores que analisam atividade relacionada com resultados de análises ou de exames,
o "prazo para registos" é de 30 dias e o SIARS recalcula os respetivos resultados de 31 de dezembro tendo em conta os registos
inseridos em janeiro do ano seguinte e republica-os até 15 de fevereiro. O facto de só recalcular os indicadores com data de
referência a 31-DEZ pode justificar pequenas subidas nos resultados dessa data quando se analisam dados históricos de
indicadores relacionados com MCDT's, sendo esse efeito mais evidente na metodologia de [análise flutuante].
Nos restantes registos (SOAP, receitas médicas, dados biométricos, codificação do A do SOAP, notas de enfermagem, etc), o
prazo para registos é de 5 dias após a data de agendamento da consulta (nas consultas presenciais) e de 10 dias nas consultas
não presenciais. Exceptuam-se, nas consultas não presenciais, as agendadas para os últimos 5 dias de cada mês, que terão
respetivamente, 10, 9, 8, 7 e 6 dias de prazo para registos, pelo facto de os carregamentos do SIARS a partir dos sitemas fonte
ocorrerem a partir do dia 6 de cada mês.
Assim, para que um resultado de um exame complementar ou de uma análise seja aceite para um indicador é necessário:
A. Que a data em que o exame foi realizado (data do resultado) esteja dentro do período em análise do indicador;
B. Que o registo desse resultado seja feito até a data de referência do indicador, nos indicadores entre janeiro e novembro;
C. Que o registo desse resultado seja feito até 31 de janeiro do ano seguinte, nos indicadores de dezembro;
Para que um dado biométrico (peso, pressão arterial, exame de pés, etc), ou um diagnóstico associado a uma consulta, sejam
usados para os cálculos dos indicadores é necessário que:
A. A respetiva "data" (data de resultado ou data de diagnóstico) esteja dentro do período em análise do indicador.
B. Que o registo tenha sido efetuado em associação a uma consulta presencial ou não presencial.
C. Que o registo seja efetuado até 5 dias após a data de agendamento da consulta (nas consultas presenciais) e de 10 dias nas
consultas não presenciais. As consultas não presenciais agendadas nos últimos 5 dias de cada mês aceitam este tipo de
registos no máximo até ao dia 5 do mês seguinte.
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Legenda
Legenda específica das abreviaturas usadas nos diversos campos do registo

Método de [inclusão de utentes no indicador]
Classifica o tipo de metodologia usada para incluir ou não incluir utentes no indicador, em função de estarem inscritos (com
subclasses para os requisitos da data de inscrição), utilizadores ou residentes, sendo possíveis as seguintes:
- Utentes utilizadores durante o período em análise.
- Utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise.
- Utentes inscritos à data de referência do indicador.
- Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do período em análise.
- Utentes inscritos durante pelo menos um dia do acontecimento monitorizado.
- Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do acontecimento monitorizado.
- Utentes residentes - informação INE

Ponderação
Estabelece a importância relativa de cada indicador. O seu valor correlaciona-se com o volume de trabalho (dos profissionais de
saúde) subjacente à atividade monitorizada por cada indicador e com a importância dessa atividade para a melhoria do nível de
saúde dos utentes.
Pode afirmar-se que o peso relativo de cada indicador será tanto maior quanto:
a) Mais complexa for a atividade monitorizada;
b) Maior for o número de utentes alvo;
c) Maior for o impacto dessa atividade sobre o nível de saúde da população;
d) Maior for o alinhamento do indicador com as áreas prioritárias do plano nacional de saúde;
f) Maior for o respetivo potencial para a indução de ganhos de eficiência.
Uma vez que existem vários fatores a concorrerem para a determinação do valor da ponderação de cada indicador, não é
possível afirmar que um indicador ponderado com "4" seja 2 vezes mais complexo ou que exija 2 vezes mais trabalho do que um
indicador ponderado com "2". Apenas se pode afirmar que o indicador ponderado com "4" é provavelmente mais complexo ou
que a atividade que lhe está subjacente exige mais recursos ou que é mais eficiente na indução de ganhos em saúde do que o
que está ponderado com "2".
Também pode suceder que a relação entre ponderações possa ser alterada ao longo do tempo, caso se alterem as prioridades
ou o potencial para indução de ganhos de eficiência respetivos.

Nome abreviado
Nome abreviado do indicador (até 50 caracteres)

Tipo indicador
Classificação de indicadores segundo os atributos seguintes:
- Acesso;
- Caraterização;
- Desempenho assistencial;
- Eficiência;
- Satisfação.
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CONCEITOS

R063

Nome
Classificação do "A" do SOAP pela ICPC-2

Descrição
O campo [avaliação] do SOAP ("A" do SOAP) pode ser codificado pela ICPC-2 utilizando o 1º componente, de sinais e
sintomas (rubricas entre -01 e -29) e o 7º componente, de diagnósticos (rubricas entre -71 e -99).
Do ponto de vista das regras de utilização da ICPC-2, deve-se codificar no A do SOAP, todos os sinais, sintomas e
diagnósticos, relativamente aos quais exista pelo menos um plano (que pode também ser codificado pela ICPC-2).
Quando se está a avaliar qualidade dos registos de consultas de vigilância, é boa prática que para além da codificação do A do
SOAP, se procedam a outros registos complementares, designadamente:
- Registo no próprio SOAP;
- Registos de resultados de exames, quando existam;
- Registos das observações da consulta nos módulos relacionados com o tipo de consulta que se está a efetuar (p.e. diabetes).
No entanto, para efeitos da deteção sensível (com poucos falsos negativos), das [consultas de vigilância], opta-se por aceitar
que um médico realizou uma [consulta de vigilância] quando a condição [A e B e (C ou D)] é verdadeira.
A. Existência de um contacto direto;
B. Registo de SOAP, realizado por médico ou interno da unidade de saúde;
C. Codificação do A do SOAP referido em B, com código da ICPC-2 compatível com o programa de saúde em questão;
D. Registo de informação no programa de saúde em questão, realizada por médico ou interno.
Notas:
1. Apenas existem consultas de vigilância associadas a contactos diretos. Os contactos indiretos não permitem registar
consultas de vigilância.
2. Aceita-se consulta de vigilância quando é verdadeira uma das seguintes condições:
A. [contacto direto] e [SOAP médico] e [codificação compatível do A do SOAP];
B. [contacto direto] e [SOAP médico] e [Registo em módulo de programa de saúde].
3. As consultas de [saúde materna] e de [revisão de puerpério] apenas são válidas em mulheres; As consultas de [saúde infantil
e juvenil] apenas são válidas em utentes com idade compreendida no intervalo [0; 18[ anos.
4. Num dos sistemas de registo clínico usados em Portugal (MedicineOne), os enfermeiros podem proceder a registos usando
o SOAP, e proceder à codificação do A do SOAP pela ICPC-2. Nesse sistema em particular, aceita-se que as [consultas de
enfermagem de vigilância] possam ser identificadas com base em critérios semelhantes aos anteriormente referidos para
[consultas médicas de vigilância].
Especificam-se a seguir os códigos da ICPC-2 que podem ser usados para cada tipo de [consulta de vigilância].
D001 | Vigilância em saúde infantil e juvenil: Rubrica A98 e eventuais sub-rubricas que estejam ou possam vir a ser criadas
(A98.XX). Aplicável apenas a utentes com idade inferior a 18 anos;
D002 | Vigilância em saúde materna: Rubricas W78, W79, W84 e eventuais sub-rubricas que estejam ou possam vir a ser
criadas;
D003 | Vigilância em saúde reprodutiva e planeamento familiar: Rubricas W10, W11, W12, W13, W14, W15 e eventuais
sub-rubricas que estejam ou possam vir a ser criadas;
D004 | Vigilância em diabetes: Rubricas T89, T90 e eventuais sub-rubricas que estejam ou possam vir a ser criadas;
D005 | Vigilância em hipertensão: Rubricas K86, K87 e eventuais sub-rubricas que estejam ou possam vir a ser criadas.
Especificam-se ainda os códigos que podem ser usados na classificação de outros tipos de consulta.
D006 | Consulta relacionada com tabagismo: Rubrica P17 (abuso do tabaco) e eventuais sub-rubricas que estejam ou
possam vir a ser criadas;
D007 | Consulta relacionada com "consumo excessivo de álcool": Rubricas P15 (abuso crónico do álcool), P16 (abuso
agudo do álcool) e eventuais sub-rubricas que estejam ou possam vir a ser criadas.
D008 | Consulta relacionada com obesidade: Rubrica T82 e eventuais sub-rubricas que estejam ou possam vir a ser criadas.
D009 | Consulta de revisão do puerpério: Não existem códigos ICPC-2 específicos da consulta de revisão do puerpério, pelo
que não é possível codificar este tipo de consulta recorrendo apenas à ICPC-2; A identificação deste tipo de consulta é
dependente das aplicações de registo clinico e será especificada no bilhete de identidade de cada indicador, no campo
OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE.
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D010 | Vigilância em saúde de adultos: Rubrica A98 e eventuais sub-rubricas que estejam ou possam vir a ser criadas
(A98.XX). Aplicável apenas a utentes com idade igual ou superior a 18 anos
Os códigos ICPC-2 anteriores são aplicáveis a consultas médicas em todos os sistemas de registo clínico e a consultas de
enfermagem no MedicineOne (ou noutros sistemas que venham a permitir que os enfermeiros também codifiquem pela ICPC2).

R110

Nome
Conceitos de métricas relacionadas com MCDT’s

Descrição
Nome do conceito
Preço convencionado do MCDT
Nome curto
MCDT – Pr. Conv.
Código
M001
Descrição
Valor monetário unitário que o convencionado cobra ao estado. É um valor independente da [taxa moderadora] e de o utente
ser ou não isento.
É o valor que consta na coluna [Preço] da tabela de MCDT's convencionados, publicada em www.acss.min-saúde.pt .
Nome do conceito
Taxa moderadora do MCDT
Nome curto
MCDT – Tx. Mod.
Código
M002
Descrição
Os utentes [não isentos] pagam à entidade convencionada, por cada exame efetuado, o valor que consta na coluna [Taxa
mod.] da tabela de MCDT's convencionados. Os valores recebidos pela entidades convencionadas como [taxa moderadora]
são posteriormente entregues por estas ao estado português.
Os utentes [Isentos] não pagam [Taxa moderadora].
Nome do conceito
Número de exames requisitados
Nome curto
MCDT – Nº exames
Código
M003
Descrição
A tabela de faturação do Centro de Conferência de Faturas (CCF) permite obter informação sobre os exames aceites para
faturação, identificando os utentes, os prescritores, os exames realizados, a quantidade (ou número de amostras ou número de
sessões ou número de atos) requisitada pelo prescritor para cada exame, o valor da [taxa moderadora] efetivamente cobrada
pela entidade convencionada ao utente e o valor faturado pela entidade convencionada ao ministério da saúde (líquido de taxa
moderadora).
É gerado um registo nesta tabela por cada exame de código diferente que é introduzido pelos prescritores em cada requisição.
Assim, a métrica [MCDT – Nº exames] faz uma contagem dos registos da tabela de faturação do CCF que cumprem os filtros
introduzidos. Corresponde ao número vezes que um exame foi requisitado a utentes durante o período em análise, contando
apenas "um" quando a quantidade requisitada de determinado exame é superior a "um" numa determinada requisição.
Nome antigo da métrica
Nº de exames aceites
Nome do conceito
Número de atos ou amostras ou sessões requisitados
Nome curto
MCDT – Nº atos
Código
M004
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Descrição
Na área convencionada das análises, soma o número de amostras requisitadas para cada análise.
Na área convencionada da [medicina física e de reabilitação], soma o número de sessões requisitadas para cada
procedimento.
Nas restantes áreas convencionadas, soma a quantidade requisitada para cada MCDT.
Nome antigo da métrica
Nº de actos aceites
Nome do conceito
Despesa de MCDT’s faturada e aceite, baseada no preço convencionado
Nome curto
MCDT - Despesa faturada (Pr. Conv.)
Código
M005
Nome do indicador para monitorização ou contratualização
Despesa média de MCDT's faturados, por utente utilizador (baseado no preço convencionado)
Fonte de dados
Base de dados do centro de conferência de faturas (CCF)
Descrição
Trata-se da despesa calculada a partir do [preço convencionado], dos MCDT's aceites pelo CCF, num determinado período
temporal.
O valor calculado por esta métrica ou pelo indicador respetivo, reflete a despesa em MCDT’s aceites para faturação, isto é, dos
prescritos os que foram realizados (quer de imediato, quer após os esclarecimentos necessários sobre a fatura). É importante
para a contratualização, pois indica a despesa efetuada com MCDT’s por ACES, USF, UCSP e profissionais.
Fórmula
[MCDT - Despesa faturada (Pr. Conv.)] = Somatório ( [Pr. Conv.] x Q )
Em que:
Somatório: Somatório de todos os MCDT's aceites para pagamento pelo CCF.
Pr. Conv.: Preço convencionado.
Q: Quantidade (número de amostras realizadas e aceites para faturação de cada MCDT).
Exemplo
Na contabilidade de um MCDT com [Preço convencionado] de 20 euros, [Taxa moderadora] de 4 euros e requisitado 3 vezes a
um utente isento e 2 vezes a outro utente não isento, a [MCDT - Despesa faturada (Pr. Conv.)] é igual a [ 20 x 5 ], ou seja, 100
euros.
Nome antigo da métrica
MCDT (SNS Aceite)
Nome do conceito
Despesa de MCDT’s faturada e aceite, líquida de taxa moderadora
Nome curto
MCDT - Despesa faturada (líquida Tx. Mod.)
Código
M006
Nome do indicador para monitorização ou contratualização
Não aplicável
Fonte de dados
Base de dados do CCF
Descrição
Gasto do SNS com MCDT's cobrados pelas entidades convencionadas e aceites para pagamento pelo CCF, num determinado
período temporal, baseado no [preço convencionado] deduzido do valor da taxa moderadora efetivamente cobrada.
Do ponto de vista estritamente contabilístico, trata-se da diferença entre dois fluxos: uma despesa ([preço convencionado] x
quantidade) e uma receita ([taxa moderadora] x quantidade).
O valor calculado por esta métrica é mais importante para análise contabilística do que para a contratualização por força da
variação da proporção de [utentes isentos] existentes nas listas das várias USF e UCSP.
Fórmula
Nos utentes [não isentos]:
[MCDT - Despesa faturada (líquida Tx. Mod.)] = Somatório ( [Pr. Conv.] x Q – [Tx. Mod.] x Q )
Nos utentes [isentos]:
[MCDT - Despesa faturada (líquida Tx. Mod.)] = Somatório ( [Pr. Conv.] x Q )
Em que:
Somatório: Somatório de todos os MCDT's aceites para pagamento pelo CCF.
Pr. Conv.: Preço convencionado.
Q: Quantidade (número de amostras requisitadas de cada MCDT).
Exemplo
Na contabilidade de um MCDT com [Preço convencionado] de 20 euros, [Taxa moderadora] de 4 euros, requisitado 3 vezes a
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um utente isento e 2 vezes a outro utente não isento, a [MCDT - Despesa faturada (líquida Tx. Mod.)] é igual a [ 20 x 3 + ( 20 x
2 – 4 x 2 ) ], ou seja, 92 euros.
Nome antigo da métrica
Esta métrica não existia
Nome do conceito
MCDT - Receita de taxas moderadoras
Nome curto
MCDT - Receita Tx. Mod.
Código
M007
Nome do indicador para monitorização ou contratualização
Não aplicável
Fonte de dados
Base de dados do CCF
Descrição
Trata-se da valor cobrado em determinado período de tempo, pelas entidades convencionadas, aos utentes não isentos, por
cada MCDT realizado, como consta na coluna [Taxa mod.] da tabela de MCDT's convencionados.
Nome antigo da métrica
MCDT (Tx. Moderadora)
Nome do conceito
Despesa de MCDT’s prescritos, baseada no preço convencionado
Nome curto
MCDT - Despesa prescrita (Pr. Conv.)
Código
M008
Nome do indicador para monitorização ou contratualização
Despesa média de MCDT's prescritos, por utente utilizador (baseado no preço convencionado)
Fonte de dados
Sistema de informação das USF/UCSP (tabela de MCDT’s prescritos)
Descrição
Trata-se da despesa calculada a partir do [preço convencionado], dos MCDT's prescritos nas unidades de saúde (mas não
necessariamente realizados), num determinado período temporal.
O valor calculado por esta métrica ou pelo indicador respetivo, reflete a despesa em exames pedidos pelo Médico, embora
possam ser ou não efetuados. É importante para contratualização ou monitorização da actividade de ACES, USF, UCSP e
profissionais.
Fórmula
[MCDT - Despesa prescrita (Pr. Conv.)] = Somatório ( [Pr. Conv.] x Q )
Em que:
Somatório: Somatório de todos os MCDT's prescritos.
Pr. Conv.: Preço convencionado.
Q: Quantidade (número de amostras requisitadas de cada MCDT).
Exemplo
Na contabilidade de um MCDT com [Preço convencionado] de 20 euros, [Taxa moderadora] de 4 euros e requisitado 3 vezes a
um utente isento e 2 vezes a outro utente não isento, a [MCDT - Despesa prescrita (Pr. Conv.)] é igual a [ 20 x 5 ], ou seja, 100
euros.
Nome antigo da métrica
Esta métrica não existia
Nome do conceito
Despesa de MCDT’s prescritos, líquida de taxa moderadora
Nome curto
MCDT - Despesa prescrita (líquida Tx. Mod.)
Código
M009
Nome do indicador para monitorização ou contratualização
Não aplicável
Fonte de dados
Sistema de informação das USF/UCSP (tabela de MCDT’s prescritos)
Descrição
Gasto potencial do SNS com MCDT's prescritos num determinado período temporal, baseado no [preço convencionado]
deduzido do valor da taxa moderadora que a requisição determina que venha a ser cobrada.
Do ponto de vista estritamente contabilístico, trata-se da diferença entre dois fluxos: uma despesa potencial ([preço
convencionado] x quantidade) e uma receita potencial ([taxa moderadora] x quantidade).
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O valor calculado por esta métrica, reflete a despesa em exames pedidos pelo Médico, embora possam ser ou não efetuados.
No entanto, é mais importante para análise contabilística do que para contratualização por força da variação da proporção de
[utentes isentos] existentes nas listas das várias USF e UCSP.
Fórmula
Nos utentes [não isentos]:
[MCDT - Despesa prescrita (líquida Tx. Mod.)] = Somatório ( [Pr. Conv.] x Q – [Tx. Mod.] x Q )
Nos utentes [isentos]:
[MCDT - Despesa prescrita (líquida Tx. Mod.)] = Somatório ( [Pr. Conv.] x Q )
Em que:
Somatório: Somatório de todos os MCDT's prescritos.
Pr. Conv.: Preço convencionado.
Q: Quantidade (número de amostras requisitadas de cada MCDT).
Exemplo
Na contabilidade de um MCDT com [Preço convencionado] de 20 euros, [Taxa moderadora] de 4 euros, requisitado 3 vezes a
um utente isento e 2 vezes a outro utente não isento, a [MCDT - Despesa prescrita (líquida Tx. Mod.)] é igual a [ 20 x 3 + ( 20 x
2 – 4 x 2 ) ], ou seja, 92 euros.
Nome antigo da métrica
Esta métrica não existia

R111

Nome
Conceitos de métricas relacionadas com medicamentos

Descrição
Nome do conceito
Preço de venda ao público do medicamento
Nome curto
Medic. - PVP
Código
M010
Descrição
Preço total do medicamento. Trata-se do valor cobrado pela farmácia a um utente sem sistema de saúde. Quando a venda é
efetuada a um utente com sistema de saúde, corresponde à soma do [valor da comparticipação do estado] com o [valor pago
pelo utente].
Nome antigo da métrica
Preço de venda ao público do medicamento
Nome do conceito
Comparticipação do medicamento
Nome curto
Medic. – Compartic.
Código
M011
Descrição
Valor comparticipado (v. compart.) pelo estado, pela venda de um medicamento por uma farmácia a um utente com sistema de
saúde. O estado não comparticipa medicamentos a utentes sem subsistema de saúde.
Nome antigo da métrica
Comparticipação do medicamento
Nome do conceito
Valor pago pelo utente, por medicamento
Nome curto
Medic. – Valor pago pelo utente
Código
M012
Descrição
O valor pago pelo utente (VPU), é obtido deduzindo o valor da [comparticipação] ao [preço de venda ao público].
Nos utentes sem subsistema, o estado não comparticipa medicamentos, pelo que o VPU é igual ao PVP.
Nome antigo da métrica
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Preço de venda ao utente - PVU
Nome do conceito
Despesa de medicamentos faturados, baseado no preço de venda ao público
Nome curto
Medic. faturados (PVP)
Código
M013
Nome do indicador para monitorização ou contratualização
Despesa média de medicamentos faturados, por utente utilizador (baseado no PVP)
Fonte de dados
Base de dados do centro de conferência de faturas (CCF)
Descrição
Trata-se da despesa calculada a partir do PVP dos medicamentos pertencentes a receitas aceites pelo CCF, num determinado
período temporal (despesa partilhada pelo estado e pelos utentes).
O valor calculado por esta métrica ou pelo indicador respetivo, reflete a despesa associada aos medicamentos aceites para
faturação, isto é, dos prescritos os que foram aviados e posteriormente aceites para faturação pelo CCF (quer de imediato, quer
após os esclarecimentos necessários sobre a fatura). É importante para a contratualização, pois indica a despesa realizada
com medicamentos por ACES, USF, UCSP e profissionais.
Fórmula
[Medic. faturados (PVP)] = Somatório ( PVP x Q )
Em que:
Somatório: Somatório de todos os medicamentos existentes em receitas aceites para pagamento pelo CCF.
PVP: Preço de venda ao público.
Q: Quantidade (número de embalagens prescritas e faturadas de cada medicamento).
Nome antigo da métrica
Medic (PVP Aceite)
Nome do conceito
Despesa de medicamentos faturados, baseada no valor comparticipado
Nome curto
Medic. faturados (v. compart.)
Código
M014
Nome do indicador para monitorização ou contratualização
Despesa média de medicamentos faturados, por utente utilizador (baseado no valor comparticipado pelo SNS)
Fonte de dados
Base de dados do CCF
Descrição
Trata-se da despesa calculada a partir do valor efetivamente comparticipado pelo SNS pelos medicamentos pertencentes a
receitas aceites pelo CCF, num determinado período temporal.
O valor calculado por esta métrica ou pelo indicador respetivo, reflete a despesa dos estado em comparticipações com os
medicamentos aceites para faturação, isto é, dos prescritos os que foram aviados e posteriormente aceites para faturação pelo
CCF (quer de imediato, quer após os esclarecimentos necessários sobre a fatura). É mais importante para análise contabilística
do que para contratualização ou monitorização, pois as comparticipações dependem dos escalões de isenção dos utentes a
quem são prescritos os medicamentos.
Fórmula
[Medic. faturados (v. compart.)] = Somatório ( [V. Compart.] x Q )
Em que:
Somatório: Somatório de todos os medicamentos existentes em receitas aceites para pagamento pelo CCF.
V. Compart.: Valor comparticipado.
Q: Quantidade (número de embalagens prescritas e faturadas de cada medicamento).
Nome antigo da métrica
Esta métrica não existia
Nome do conceito
Despesa de medicamentos faturados, baseado no valor pago pelo utente
Nome curto
Medic. faturados (VPU)
Código
M015
Nome do indicador para monitorização ou contratualização
Não aplicável
Fonte de dados
Base de dados do CCF
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Descrição
Trata-se do valor calculado pela diferença entre o PVP e o [valor efetivamente comparticipado] dos medicamentos pertencentes
a receitas aceites pelo CCF, num determinado período temporal.
Fórmula
[Medic. faturados (VPU)] = Somatório ( PVP x Q – [V. Compart.] x Q )
Em que:
Somatório: Somatório de todos os medicamentos existentes em receitas aceites para pagamento pelo CCF.
PVP: Preço de venda ao público.
V. Compart.: Valor comparticipado
Q: Quantidade (número de embalagens prescritas e faturadas de cada medicamento).
Nome antigo da métrica
Medic (PVU Aceite)
Nome do conceito
Despesa de medicamentos prescritos, baseado no preço de venda ao público
Nome curto
Medic. prescritos (PVP)
Código
M016
Nome do indicador para monitorização ou contratualização
Despesa média de medicamentos prescritos, por utente utilizador (baseado no PVP)
Fonte de dados
Sistema de informação das USF/UCSP (tabela de medicamentos prescritos)
Descrição
Trata-se da despesa calculada a partir do PVP dos medicamentos prescritos num determinado período temporal.
O valor calculado por esta métrica, reflete a despesa associada aos medicamentos prescritos pelo médico, embora possam ser
ou não aviados.
Fórmula
[Medic. prescritos (PVP)] = Somatório ( PVP x Q )
Em que:
Somatório: Somatório de todos os medicamentos prescritos.
PVP: Preço de venda ao público.
Q: Quantidade (número de embalagens prescritas de cada medicamento).
Nome antigo da métrica
Esta métrica não existia
Nome do conceito
Despesa de medicamentos prescritos, baseado no valor comparticipado
Nome curto
Medic. prescritos (v. compart.)
Código
M017
Nome do indicador para monitorização ou contratualização
Não aplicável
Fonte de dados
Sistema de informação das USF/UCSP (tabela de medicamentos prescritos)
Descrição
Trata-se da despesa calculada a partir valor previsto para a comparticipação dos medicamentos prescritos num determinado
período temporal.
O valor calculado por esta métrica, reflete a despesa em medicamentos prescritos pelo médico, embora possam ser ou não
aviados. No entanto, é mais importante para análise contabilística do que para contratualização por força da variação da
proporção de [utentes isentos] existentes nas listas das várias USF e UCSP.
Fórmula
[Medic. prescritos (v .compart.)] = Somatório ( [V. Compart.] x Q )
Em que:
Somatório: Somatório de todos os medicamentos prescritos.
V. compart.: Valor da comparticipação do medicamento prescrito (com base nos direitos de isenção de cada doente).
Q: Quantidade (número de embalagens prescritas de cada medicamento).
Nome antigo da métrica
Esta métrica não existia
Nome do conceito
Despesa em medicamentos prescritos, baseado no valor pago pelo utente
Nome curto
Medic. prescritos (VPU)
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Código
M018
Nome do indicador para monitorização ou contratualização
Não aplicável
Fonte de dados
Sistema de informação das USF/UCSP (tabela de medicamentos prescritos)
Descrição
Trata-se da despesa calculada a partir soma do [valor pago pelo utente] dos medicamentos prescritos num determinado
período temporal.
O valor calculado por esta métrica, reflete a despesa para os utentes, dos medicamentos prescritos pelos médicos, embora
possam ser ou não aviados. No entanto, é mais importante para análise contabilística do que para contratualização por força da
variação da proporção de [utentes isentos] existentes nas listas das várias USF e UCSP.
Fórmula
[Medic. prescritos (VPU)] = Somatório ( PVP x Q – [V. Compart.] x Q )
Em que:
Somatório: Somatório de todos os medicamentos prescritos.
VPU: Valor pago pelo utente.
Q: Quantidade (número de embalagens prescritas de cada medicamento).
Nome antigo da métrica
Esta métrica não existia

R047

Nome
Consulta

Descrição
As regras de cálculo de vários indicadores usam o conceito de [consulta]. Entende-se como [consulta], a atividade de um
profissional de saúde relacionada com um utente, de onde resulta um diagnóstico e um plano. Apesar de do ponto de vista
conceptual, uma consulta pressupor a existência de um diagnóstico (ou avaliação) e de um plano, do ponto de vista
operacional, não é razoável exigir que todas as consultas médicas e de enfermagem tenham pelo menos um diagnóstico
codificado e pelo menos um procedimento codificado, até porque conhecemos que os sistemas de informação atualmente em
uso não possuem ergonomia suficiente para tornar essa tarefa custo-efetiva. Pelo atrás exposto, a operacionalização do
conceito de consulta depende:
1. Do sistema de registo clínico usado (VitaCare, MedicineOne, SAM e SAPE);
2. De se tratar de uma consulta com a presença do utente (direta) ou sem a presença o utente (indireta);
3. De se tratar de uma consulta médica ou de enfermagem;
4. De se tratar ou não de uma consulta de vigilância num dos programas de saúde materna, saúde infantil, planeamento
familiar, diabetes e hipertensão, ou de vigilância de um problema de saúde específico, como obesidade, tabagismo, etc.
Por outro lado, o sistema de monitorização do desempenho terá que conseguir classificar, quer para registos médicos, quer
para registos de enfermagem, 3 tipos de [consultas]:
1. Consultas sem a presença do utente (indiretas);
2. Consultas com a presença do utente (diretas);
2.1 Consultas com a presença do utente, de vigilância.
O tipo de registos que serão necessários para classificar uma consulta num desses 3 tipos será definido mais à frente. As
[Consultas com a presença do utente, de vigilância] constituem um subconjunto das [Consultas com a presença do utente].
Os 4 sistemas de registo clínico existentes operacionalizam de forma diferente o registo de consultas, que descrevemos a
seguir.
SAM - Sistema de Apoio ao Médico
No SAM, os médicos ou internos apenas podem proceder a registos clínicos depois de um dos secretários clínicos proceder, no
SINUS, ao [registo administrativo de contacto] do utente (com eventual cobrança de taxa moderadora). Com exceção do registo
de resultados de MCDT's, no SAM não é possível a ocorrência de registos clínicos (p.e. um SOAP ou uma emissão de receita)
sem prévio [registo administrativo do contacto].
Para além disso, a consulta médica deve ser [efetivada] pelo profissional que vai proceder ao registo clínico, sendo o processo
de efetivação, feito pelo sistema de forma automática, quando se acede à área do SOAP ou à área do receituário. Apenas é
necessário efetivar a consulta no SAM (colocando "visto" sobre o utente em agenda) quando não se faz qualquer registo clínico
num utente com [registo administrativo de contacto]. A existência de registo informático de [efetivação da consulta] constitui só
por si garantia de que a consulta se realizou.
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SAPE - Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem
No SAPE, os enfermeiros podem proceder a registos clínicos classificando-os previamente como [Ato de enfermagem] ou como
[consulta de enfermagem]. Esta classificação é efetuada quando se cria o contacto.
Quer as [consultas de enfermagem] quer os [atos de enfermagem] podem estar sujeitos a taxa moderadora. O procedimento de
faturação de taxa é efetuado no SINUS mas essa informação não migra para o SAPE. Assim, o SAPE permite o registo quer de
[consultas de enfermagem] quer de [atos de enfermagem] sem a existência prévia de um registo administrativo de contacto ou
de taxa moderadora.
As [consultas de enfermagem] são usadas preferencialmente para atividades com anamnese, observação, diagnóstico e
intervenção (ou procedimento). Devem conter pelo menos um novo [diagnóstico de enfermagem] e o registo de pelo menos
uma [intervenção de enfermagem]. Em alternativa devem conter pelo menos um [diagnóstico de enfermagem] ativo e pelo
menos um novo registo de [intervenção de enfermagem].
Os [Atos de enfermagem] são preferencialmente usados para registos de atividades de enfermagem que envolvem apenas
prescrições, quer por outros técnicos (p.e. injetáveis) quer pelo próprio enfermeiro (p.e. realização de pensos a feridas ou
úlceras). Em SAPE, um registo de [Ato de enfermagem] deve ter pelo menos uma “atitude terapêutica” e pelo menos uma
intervenção de enfermagem. Os [Atos de enfermagem] correspondem a registos de procedimentos isolados. Assim, se num
determinado dia suceder que o registo de N [Atos de enfermagem] por um determinado profissional a um determinado utente,
tal deve originar a contabilização de uma única [Consulta com a presença do utente]. Caso nesse dia tenha ocorrido o registo
de uma [consulta de enfermagem] ao mesmo utente, então o(s) [ato(s) de enfermagem] não devem acrescer nenhuma
contabilização de [Consulta com a presença do utente]. Isto sucede por exemplo no indicador nº 4, taxa de domicílios
enfermagem por 1.000 inscritos, onde o registo de um ou vários [atos de enfermagem] a um utente, no domicílio, deve originar
a contabilização de um [domicílio] (caso não ocorra o registo de [consulta de enfermagem] no domicílio).
O SAPE não impede que o enfermeiro classifique um contacto como [ato de enfermagem] e posteriormente proceda a registos
estruturados através da classificação CIPE (foco ou diagnóstico e intervenção). No entanto, ambas as atividades de
enfermagem (as codificadas como [consultas de enfermagem] ou como [atos de enfermagem]) são [consultas], no sentido em
que se estabelece um contato entre profissional de saúde e um utente de onde resulta uma avaliação ou juízo, procedimentos e
comunicação. No entanto, quando [termina] o contacto, tem a possibilidade de alterar a classificação para [consulta de
enfermagem].
Acresce que na definição e operacionalização do conceito de [consulta] nos interessa garantir o máximo de equidade entre
profissionais de enfermagem que trabalham com diferentes aplicações de registo clínico e também nivelar a exigência do tipo
de registos requeridos para [consultas médicas] e para [consultas de enfermagem].
MEDICINEONE
No MedicineOne, existe o conceito de [validação administrativa do contacto] e o conceito de [check-in], mas não existe o
conceito de [efetivação da consulta]. Para além disso, os médicos e os enfermeiros podem proceder a registos clínicos (p.e. um
SOAP, uma emissão de receita ou um registo de enfermagem), sem que previamente tenha ocorrido o [check-in] do doente e
sem que previamente tenha ocorrido cobrança de taxa moderadora. Nestes casos o [check-in] é feito automaticamente pelo
sistema no momento dos registos clínicos e a cobrança de taxa moderadora pode ser feita posteriormente. É possível registar
consultas não presenciais, sujeitas ou não ao pagamento de taxa moderadora.
Existe ainda a possibilidade de proceder a registos de SOAP que são meras "anotações" do profissional de saúde: O SOAP
pode ser usado por médicos ou enfermeiros para registar que em determinada altura se tentou entrar em contacto telefónico
com o utente sem sucesso, ou que o utente fez uma reclamação no livro amarelo ou que o utente pediu para mudar de médico
de família. Nestes casos, os profissionais assinalam [Contacto sem atividade clínica] nas [outras caraterísticas do contacto], por
forma a garantir que esses registos de SOAP não sejam considerados como consultas.
Finalmente, existe a possibilidade dos enfermeiros procederem ao registo de SOAP's, bem como de utilizarem a ICPC-2 para
codificar o A do SOAP.
VITACARE
No VitaCare, existe o conceito de [validação administrativa do contato], o conceito de [check-in] e o conceito de [efetivação da
consulta]. No entanto, não é obrigatório que o atendimento siga estes passos sequenciais. Os médicos e os enfermeiros podem
proceder a registos clínicos (p.e. um SOAP, uma emissão de receita, no caso do médico, ou um registo de enfermagem no
caso do enfermeiro), sem que previamente tenha ocorrido o [check-in] do doente e sem que previamente tenha ocorrido
cobrança de taxa moderadora. Nestes casos o [check-in] é feito virtualmente no momento dos registos clínicos e a cobrança de
taxa moderadora pode ser feita posteriormente. É possível registar contatos não presenciais, sujeitos ou não ao pagamento de
taxa moderadora.
Existe ainda a possibilidade de proceder a registos clínicos de Gestão de Ficheiro Médico e Gestão de Ficheiro de
Enfermagem, que permitem aos profissionais adicionar informação administrativa ou clínica sobre os utentes sem que seja
considerada uma consulta.
Assim sendo, operacionalizam-se a seguir os diversos tipos de consulta nos diversos sistemas de informação utilizados em
Portugal.
C001 | Consulta médica não presencial - SAM
Para que seja contabilizada, a condição [A e B e C e (D ou E ou F ou G ou H ou I)] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto indireto registado no SINUS;
B. O contacto referido em A deve ter [registo administrativo de contacto];
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C. No SAM, o médico ou interno que irá realizar a consulta, deverá [efetivar] o contacto referido em A.
D. SOAP registado por qualquer médico ou interno da unidade de saúde;
E. Registo na ficha individual, realizado por qualquer médico ou interno da unidade de saúde;
F. Registo nos programas de diabetes, hipertensão, saúde materna, planeamento familiar ou saúde infantil, realizado qualquer
médico ou interno da unidade de saúde;
G. Emissão de receita médica;
H. Prescrição de análise ou MCDT;
I. Registo de resultado de análise ou MCDT.
Nota: Apenas se contabilizam os registos referidos em D, E, F, G, H e I efetuados até 10 dias após a data para a qual a
consulta foi agendada e no máximo até ao 5º dia do mês seguinte (nas consultas agendadas para os 5 últimos dias de cada
mês).
C002 | Consulta médica presencial - SAM
Para que seja contabilizada, a condição [A e B e C e D] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto direto registado no SINUS;
B. O contacto referido em A deve ter [registo administrativo de contacto];
C. O contacto referido em A deve ser [efetivado];
D. Registo de SOAP, realizado por médico ou interno da unidade de saúde.
Nota: Apenas se contabilizam os registos de SOAP (referidos em D) efetuados até 5 dias após a data para a qual a consulta foi
agendada.
C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
Para que seja contabilizada, a condição [A e B e C e D e (E ou F)] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto direto registado no SINUS;
B. O contacto referido em A deve ter [registo administrativo de contacto];
C. O contacto referido em A deve ser [efetivado];
D. Registo de SOAP, realizado por médico ou interno da unidade de saúde;
E. Codificação do "A" do SOAP referido em D, com código da ICPC-2 compatível com o programa ou problema de saúde em
questão;
F. Registo de informação no programa de saúde em questão (para aceder ao programa de saúde deve-se clicar no botão do
"O" do SOAP e posteriormente no botão correspondente ao programa de saúde que justifica a consulta).
Notas:
1. As consultas com código C003 são um subconjunto das consultas com código C002.
2. Quando se pretendem contar ou identificar [Consultas médicas de vigilância] sem especificação do programa de saúde, as
regras atrás enunciadas são suficientes. No entanto, quando se pretendem identificar consultas de vigilância no contexto de
programas de saúde específicos, é necessário considerar adicionalmente as regras definidas nos conceitos D001 a D010 (ver
[Classificação do "A" do SOAP pela ICPC-2] em [Glossário e Legenda de Outros Termos]).
3. Apenas se contabilizam os registos referidos em D, E e F efetuados até 5 dias após a data para a qual a consulta foi
agendada.
C004 | Consulta de enfermagem sem a presença do utente (indireta) - SAPE
Para que seja contabilizada, a condição [(A e B) ou (C e D e E)] deverá ser verdadeira:
A. Existência de pelo menos um [ato de enfermagem], classificado como [sem a presença do utente] e [terminado];
B. Registo de pelo menos uma [intervenção de enfermagem], ou pelo menos uma [medicação] ou pelo menos uma [atitude
terapêutica] (prescrição de outro técnico), codificadas pela CIPE.
C. Existência de uma [consulta de enfermagem], classificada como [sem a presença do utente] e [terminado];
D. Associação a um [programa de saúde];
E. Registo de pelo menos uma [intervenção de enfermagem] codificada pela CIPE.
Notas:
1. Para classificar uma [consulta] ou um [ato de enfermagem] como [sem a presença do utente], é necessário selecionar
[telefone] ou [não presencial] ou [carta] ou [e-mail] em [local da consulta], quando se procede à [Ativação do contacto] no
SAPE.
2. É possível que exista mais do que um registo de [ato de enfermagem] ou de [consulta de enfermagem] por dia, realizados ao
mesmo utente e pelo mesmo profissional. Os registos que reúnam as condições definidas no conceito C004 [Consulta de
enfermagem sem a presença do utente (indireta)] e que sejam realizados no mesmo dia, ao mesmo utente e pelo mesmo
profissional são contados uma única vez.
3. A expressão E. não inclui [medicação] nem [atitudes terapêuticas] (prescrições de outros técnicos).
4. Apenas se contabilizam os registos referidos em B e E efetuados até 10 dias após a data para a qual a consulta foi
agendada e no máximo até ao 5º dia do mês seguinte (nas consultas agendadas para os 5 últimos dias de cada mês).
C005 | Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta) - SAPE
Para que seja contabilizada, a condição [(A e B) ou (C e D e E)] deverá ser verdadeira:
A. Existência de pelo menos um [ato de enfermagem], classificado como [direto] e [terminado];
B. Registo de pelo menos uma [intervenção de enfermagem], ou pelo menos uma [medicação] ou pelo menos uma [atitude
terapêutica] (prescrição de outro técnico), codificadas pela CIPE.
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C. Existência de uma [consulta de enfermagem], classificada como [direta] e [terminado];
D. Associação a um [programa de saúde];
E. Registo de pelo menos uma [intervenção de enfermagem] codificada pela CIPE.
Notas:
1. Para classificar uma [consulta] ou um [ato de enfermagem] como [direto], é necessário que, quando se procede à [Ativação
do contacto] no SAPE, selecionar em [local da consulta], qualquer dos itens lá existentes exceto os referidos para [consulta] ou
[ato de enfermagem] [sem a presença do utente].
2. É possível que exista mais do que um registo de [ato de enfermagem] ou de [consulta de enfermagem] por dia, realizados ao
mesmo utente e pelo mesmo profissional. Os registos que reúnam as condições definidas no conceito C005 [Consulta de
enfermagem com a presença do utente (direta)] e que sejam realizados no mesmo dia, ao mesmo utente e pelo mesmo
profissional são contados uma única vez.
3. A expressão E. não inclui [medicação] nem [atitudes terapêuticas] (prescrições de outros técnicos).
4. Apenas se contabilizam os registos referidos em B e E efetuados até 5 dias após a data para a qual a consulta foi agendada.
C006 | Consulta de enfermagem de vigilância - SAPE
Para que seja contabilizada, a condição [A e B e ( C ou D)] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto classificado como [consulta de enfermagem], [presencial] e [terminada];
B. Abertura e registo de informação no programa de saúde em questão;
C. Pelo menos um novo registo de [status ou diagnóstico de enfermagem] (codificado pela CIPE);
D. Registo de pelo menos uma [intervenção de enfermagem] codificada pela CIPE.
Notas:
1. Ver em cima como se classifica uma [consulta de enfermagem] como [presencial].
2. A expressão D. não inclui [medicação] nem [atitudes terapêuticas] (prescrições de outros técnicos).
3. As consultas de vigilância não podem ser registadas como [Atos de enfermagem] nem como [não presencial].
4. As consultas com código C006 são um subconjunto das consultas com código C005.
5. Apenas se contabilizam os registos referidos em B, C e D efetuados até 5 dias após a data para a qual a consulta foi
agendada.
C007 | Consulta médica não presencial - MedicineOne
Para que seja contabilizada, a condição [A e (B ou C ou D ou E ou F) e G] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto indireto (registado no MedicineOne);
B. SOAP registado por qualquer médico ou interno da unidade de saúde;
C. Pelo menos um registo realizado qualquer médico ou interno da unidade de saúde, nos módulos de diabetes, hipertensão,
saúde materna, planeamento familiar ou saúde infantil;
D. Emissão de receita médica;
E. Prescrição através do módulo de análises;
F. Prescrição através do módulo de MCDT's;
G. Não ter assinalado a quadricula [Contacto sem atividade clínica] nas [outras caraterísticas do contacto].
Nota: Apenas se contabilizam os registos referidos em B, C, D, E e F efetuados até 10 dias após a data para a qual a consulta
foi agendada e no máximo até ao 5º dia do mês seguinte (nas consultas agendadas para os 5 últimos dias de cada mês).
C008 | Consulta médica presencial - MedicineOne
Para que seja contabilizada, a condição [A e B e C] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto direto (registado no MedicineOne);
B. SOAP registado por qualquer médico ou interno da unidade de saúde;
C. Não ter assinalado a quadricula [Contacto sem atividade clínica] nas [outras caraterísticas do contacto].
Nota: Apenas se contabilizam os registos referidos em B, efetuados até 5 dias após a data para a qual a consulta foi agendada.
C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
Para que seja contabilizada, a condição [A e B e C e (D ou E)] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto direto (registado no MedicineOne);
B. SOAP registado por qualquer médico ou interno da unidade de saúde;
C. Não ter assinalado a quadricula [Contacto sem atividade clínica] nas [outras caraterísticas do contacto];
D. Classificação do "A" do SOAP com um dos códigos ICPC-2 compatíveis com o programa ou problema de saúde alvo de
vigilância;
E. Registo de observação no programa de saúde correspondente, ou na ficha específica do problema de saúde, realizado por
qualquer médico ou interno.
Notas
1. As consultas com código C009 são um subconjunto das consultas com código C008.
2. Quando se pretendem contar ou identificar [Consultas médicas de vigilância] sem especificação do programa de saúde, as
regras atrás enunciadas são suficientes. No entanto, quando se pretendem identificar consultas de vigilância no contexto de
programas de saúde específicos, é necessário considerar adicionalmente as regras definidas nos conceitos D001 a D010 (ver
[Classificação do "A" do SOAP pela ICPC-2] em [Glossário e Legenda de Outros Termos]).
3. Apenas se contabilizam os registos referidos em B, D, e E efetuados até 5 dias após a data para a qual a consulta foi
agendada.
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C010 | Consulta de enfermagem sem a presença do utente (indireta) - MedicineOne
Para que seja contabilizada, a condição [A e (B ou C ou D) e E] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto indireto (registado no MedicineOne);
B. SOAP registado por qualquer enfermeiro da unidade de saúde;
C. Pelo menos um registo realizado qualquer enfermeiro da unidade de saúde, nos módulos de diabetes, hipertensão, saúde
materna, planeamento familiar ou saúde infantil;
D. Registo de [diagnóstico de enfermagem] ou de [intervenção de enfermagem], codificados pela CIPE;
E. Não ter assinalado a quadricula [Contacto sem atividade clínica] nas [outras caraterísticas do contacto].
Nota: Apenas se contabilizam os registos referidos em B, C e D efetuados até 10 dias após a data para a qual a consulta foi
agendada e no máximo até ao 5º dia do mês seguinte (nas consultas agendadas para os 5 últimos dias de cada mês).
C011 | Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta) - MedicineOne
Para que seja contabilizada, a condição [A e B e C] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto direto (registado no MedicineOne);
B. SOAP registado por qualquer enfermeiro da unidade de saúde;
C. Não ter assinalado a quadricula [Contacto sem atividade clínica] nas [outras caraterísticas do contacto].
Nota: Apenas se contabilizam os registos referidos em B efetuados até 5 dias após a data para a qual a consulta foi agendada.
C012 | Consulta de enfermagem de vigilância - MedicineOne
Para que seja contabilizada, a condição [A e B e C e (D ou E)] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto direto (registado no MedicineOne);
B. SOAP registado por qualquer enfermeiro da unidade de saúde;
C. Não ter assinalado a quadricula [Contacto sem atividade clínica] nas [outras caraterísticas do contacto];
D. Registo de observação na ficha do programa ou do problema de saúde correspondente, realizado por qualquer enfermeiro;
E. Classificação do "A" do SOAP com um dos códigos ICPC-2 compatíveis com o programa ou com o problema de saúde alvo
da vigilância.
Notas:
1. As consultas com código C012 são um subconjunto das consultas com código C011.
2. Quando se pretendem contar ou identificar [Consultas de enfermagem de vigilância] sem especificação do programa de
saúde, as regras atrás enunciadas são suficientes. No entanto, quando se pretendem identificar consultas de vigilância no
contexto de programas de saúde específicos, é ainda necessário considerar as regras definidas nos conceitos D001 a D010
(ver [Classificação do "A" do SOAP pela ICPC-2] em [Glossário e Legenda de Outros Termos]).
3. O MedicineOne tem instalada uma versão incompletada CIPE-2 pelo que não é possível especificar regras para a
identificação de consultas de vigilância de enfermagem a partir dos registos com esta classificação.
4. Apenas se contabilizam os registos referidos em B, D e E efetuados até 5 dias após a data para a qual a consulta foi
agendada.
C013 | Consulta médica não presencial - VitaCare
Para que seja contabilizada, a condição [A e (B ou C ou D ou E)] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto indireto (registado no VitaCare);
B. SOAP registado por qualquer médico ou interno da unidade de saúde;
C. Pelo menos um registo realizado qualquer médico ou interno da unidade de saúde, nos módulos de diabetes, hipertensão,
saúde materna, planeamento familiar ou saúde infantil;
D. Emissão de receita médica;
E. Prescrição através do módulo de análises e MCDT's;
Nota: Apenas se contabilizam os registos referidos em B, C, D e E efetuados até 5 dias após a data para a qual a consulta foi
agendada.
C014 | Consulta médica presencial - VitaCare
Para que seja contabilizada, a condição [A e B] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto direto (registado no VitaCare);
B. SOAP registado por qualquer médico ou interno da unidade de saúde;
Nota: Apenas se contabilizam os registos referidos em B efetuados até 10 dias após a data para a qual a consulta foi agendada
e no máximo até ao 5º dia do mês seguinte (nas consultas agendadas para os 5 últimos dias de cada mês).
C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Para que seja contabilizada, a condição [A e B e (C ou D)] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto direto (registado no VitaCare);
B. SOAP registado por qualquer médico ou interno da unidade de saúde;
C. Classificação do "A" do SOAP com um dos códigos ICPC-2 compatíveis com o programa ou problema de saúde alvo da
vigilância;
D. Registo de observação na ficha do programa ou do problema de saúde correspondente, realizado por qualquer médico ou
interno.
Notas:
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1. As consultas com código C015 são um subconjunto das consultas com código C014.
2. Quando se pretendem contar ou identificar [Consultas médicas de vigilância] sem especificação do programa de saúde, as
regras atrás enunciadas são suficientes. No entanto, quando se pretendem identificar consultas de vigilância no contexto de
programas de saúde específicos, é necessário considerar adicionalmente as regras definidas nos conceitos D001 a D010 (ver
[Classificação do "A" do SOAP pela ICPC-2] em [Glossário e Legenda de Outros Termos]).
3. Apenas se contabilizam os registos referidos em B, C e D efetuados até 5 dias após a data para a qual a consulta foi
agendada.
C016 | Consulta de enfermagem sem a presença do utente (indireta) - VitaCare
Para que seja contabilizada, a condição [A e (B ou C ou D)] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto indireto (registado no VitaCare);
B. Registo de [Nota de enfermagem] realizada por qualquer enfermeiro da unidade de saúde;
C. Registo de um [diagnóstico de enfermagem], codificado pela CIPE, realizado por qualquer enfermeiro da unidade de saúde;.
D. Registo de pelo menos uma [intervenção de enfermagem], codificada pela CIPE, realizado por qualquer enfermeiro da
unidade de saúde;.
Nota: Apenas se contabilizam os registos referidos em B, C e D efetuados até 10 dias após a data para a qual a consulta foi
agendada e no máximo até ao 5º dia do mês seguinte (nas consultas agendadas para os 5 últimos dias de cada mês).
C017 | Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta) - VitaCare
Para que seja contabilizada, a condição [A e (B ou C ou D)] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto direto (registado no VitaCare);
B. Registo de [Nota de enfermagem] realizada por qualquer enfermeiro da unidade de saúde;
C. Registo de um [diagnóstico de enfermagem], codificado pela CIPE, realizado por qualquer enfermeiro da unidade de saúde;.
D. Registo de pelo menos uma [intervenção de enfermagem], codificada pela CIPE, realizado por qualquer enfermeiro da
unidade de saúde;.
Nota: Apenas se contabilizam os registos referidos em B, C e D efetuados até 5 dias após a data para a qual a consulta foi
agendada.
C018 | Consulta de enfermagem de vigilância - VitaCare
Para que seja contabilizada, a condição [A e (B ou C ou D)] deverá ser verdadeira:
A. Existência de um contacto direto (registado no VitaCare);
B. Registo de pelo menos um [diagnóstico de enfermagem], codificado pela CIPE, específico do programa ou do problema de
saúde que está a ser avaliado (registado por qualquer enfermeiro da unidade de saúde).
C. Registo de pelo menos uma [intervenção de enfermagem], codificada pela CIPE, específica do programa ou do problema de
saúde que está a ser avaliado (registado por qualquer enfermeiro da unidade de saúde).
D. Registo de observação no módulo do programa ou do problema de saúde correspondente, realizado por qualquer
enfermeiro;
Notas:
1. As consultas com código C018 são um subconjunto das consultas com código C017.
2. Quando se pretendem contar ou identificar [Consultas de enfermagem de vigilância] sem especificação do programa de
saúde, as regras atrás enunciadas são suficientes. No entanto, quando se pretendem identificar consultas de vigilância no
contexto de programas de saúde específicos, é necessário considerar adicionalmente as regras definidas nos conceitos E001 a
E009 (ver [Diagnósticos e intervenções de enfermagem codificados pela CIPE] em [Glossário e Legenda de Outros Termos]).
4: Apenas se contabilizam os registos referidos em B, C e D efetuados até 5 dias após a data para a qual a consulta foi
agendada.
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R056

Nome
Contacto

Descrição
Um [contacto] é um conceito abstrato constituído por um conjunto de variáveis que caracterizam a componente não clínica de
uma consulta.
Exemplificam-se algumas dessas variáveis:
- Data de agendamento;
- Agenda de marcação;
- Data de registo do contacto;
- Tipo de contacto;
- Iniciativa da marcação.

R031

Nome
Data de referência do indicador

Descrição
A data de referência do indicador é a data que limita superiormente o intervalo de tempo de recolha de registos da base de
dados. Por exemplo, um indicador de periodicidade mensal, calculado em janeiro de 2011, analisa a informação contida na
base de dados, registada no máximo até às 23:59:59 de 31 de janeiro de 2011. A [data de referência] desse indicador para
janeiro é 31-01-2011. A data de referência desse indicador para fevereiro será 28-2-2011 e assim sucessivamente ao longo dos
vários meses de cálculo.

R065

Nome
Diagnósticos e intervenções de enfermagem codificados pela CIPE

Descrição
A CIPE pode ser usada pelos enfermeiros para codificar [diagnósticos] e [intervenções de enfermagem].
Especificam-se os códigos da CIPE-B2 que podem ser usados para codificar [diagnósticos] e [intervenções de enfermagem] e
que permitem detetar a realização de uma [consulta de enfermagem de vigilância]. O que aqui se descreve apenas se aplica ao
sistema de monitorização de indicadores descrito neste documento. Apenas se especificam códigos que sejam específicos da
área que se pretenda avaliar, isto é, que não conduzam a falsos positivos.
Acresce que em Portugal, o SAPE usa a CIPE-B2 e os outros 2 sistemas (MedicineOne e VitaCare) usam a CIPE 2011
(www.ordemenfermeiros.pt/browserCIPE/BrowserCIPE.aspx), pelo que se indicam os códigos específicos de cada [área de
vigilância] quer para realização de [diagnósticos] quer para [intervenções], nas 2 versões da CIPE.
E001 | CIPE-B2 | Fenómenos específicos de [Vigilância em saúde infantil e juvenil]:
- Desenvolvimento Infantil (código: 1A.1.1.1.16.1.2.);
- Crescimento (código: 1A.1.1.1.16.1.);
- Maturação (código: 1A.1.1.1.16.1.3.);
- Maturação Feminina (código: 1A.1.1.1.16.1.3.1.);
- Maturação Masculina (código: 1A.1.1.1.16.1.3.2.);
- Papel de Prestador de Cuidados (código: 1A.1.1.2.2.2.2.5.);
- Papel Parental (código: 1A.1.1.2.2.2.2.6.);
- Papel Maternal (código: 1A.1.1.2.2.2.2.6.1.);
- Papel Paternal (código: 1A.1.1.2.2.2.2.6.2.);
Notas:
1. Apenas são válidos em utentes com idade compreendida no intervalo [0; 18[ anos.
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E001 | CIPE-B2 | Alvos de acções de enfermagem específicas de [Vigilância em saúde infantil e juvenil]:
- Inexistentes;
E001 | CIPE-2 | Diagnósticos/resultados específicos de [Vigilância em saúde infantil e juvenil]:
- Défice de conhecimento sobre o desenvolvimento da criança (código: 10029962);
- Desenvolvimento da criança comprometido (código: 10023294);
- Desenvolvimento do adolescente comprometido (código: 10023304);
- Desenvolvimento do recém-nascido comprometido (código: 10023273);
- Desenvolvimento infantil comprometido (código: 10023287);
- Desenvolvimento infantil efectivo (código: 10030222);
- Risco de compromisso do desenvolvimento infantil (código: 10033375);
- Atraso de crescimento (código: 10034926);
- Atraso no Crescimento (código: 10000611);
- Crescimento efectivo (código: 10028419);
- Risco de atraso de crescimento (código: 10034935);
- Risco de Atraso no Crescimento (código: 10015076);
- Risco de crescimento desproporcionado (código: 10034957);
- Risco de Crescimento Desproporcionado (código: 10015095);
- Ligação prestador de cuidados - criança comprometida (código: 10027219);
- Ligação prestador de cuidados - criança efectivo (código: 10028658);
- Risco de ligação prestador de cuidados - criança comprometida (código: 10027235);
Notas:
1. Apenas são válidos em utentes com idade compreendida no intervalo [0; 18[ anos.
E001 | CIPE-2 | Intervenções de Enfermagem específicas de [Vigilância em saúde infantil e juvenil]:
- Avaliar o desenvolvimento da criança (código: 10030570);
- Promover o desenvolvimento da criança (código: 10032454);
- Providenciar serviço de promoção de saúde para o desenvolvimento da criança (código: 10032533);
- Rastrear desenvolvimento da criança (código: 10032695);
- Rastrear desenvolvimento infantil (código: 10032719);
- Ligação prestador de cuidados - criança efectiva (código: 10027183);
Notas:
1. Apenas são válidos em utentes com idade compreendida no intervalo [0; 18[ anos.
E001 | CIPE-2 | Focos específicos de [Vigilância em saúde infantil e juvenil]:
- Conhecimento sobre o desenvolvimento da criança (código: 10031626);
- Desenvolvimento da criança (código: 10004324);
- Desenvolvimento do adolescente (código: 10023343);
- Desenvolvimento do recém-nascido (código: 10023971);
- Atraso de crescimento (código: 10034919);
- Atraso no Crescimento (código: 10005685);
- Crescimento (código: 10008563);
- Crescimento comprometido (código: 10034903);
- Crescimento desproporcionado (código: 10034942);
- Crescimento Desproporcionado (código: 10006071);
- Processo de crescimento normal (código: 10019709);
Notas:
1. Apenas são válidos em utentes com idade compreendida no intervalo [0; 18[ anos.
E002 | CIPE-B2 | Fenómenos específicos de [Vigilância em saúde materna]:
- Adaptação à Gravidez (código: 1A.1.2.1.1.3.);
- Gravidez (código: 1A.1.1.1.15.3.);
- Desenvolvimento Fetal (código: 1A.1.1.1.16.1.1.);
- Promoção da Gravidez: Risco de Aborto (código: 1A.1.2.1.1.2.1.2.);
- Gravidez não Planeada (código: 1A.1.2.1.1.2.2.);
- Interrupção da Gravidez (código: 1A.1.2.1.1.2.4.);
Notas:
1. Válidos em mulheres.
E002 | CIPE-B2 | Alvos de acções de enfermagem específicas de [Vigilância em saúde materna]:
- Inexistentes;
E002 | CIPE-2 | Intervenções de Enfermagem específicas de [Vigilância em saúde materna]:
- Inexistentes;
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E002 | CIPE-2 | Diagnósticos/resultados específicos de [Vigilância em saúde materna]:
- Risco de complicações durante a gravidez (código: 10023225);
- Risco de gravidez não desejada (código: 10023182);
- Sem complicações durante a gravidez (código: 10029357);
Notas:
1. Válidos em mulheres.
E002 | CIPE-2 | Focos específicos de [Vigilância em saúde materna]:
- Gravidez (código: 10015421);
- Gravidez comprometida (código: 10012836);
- Gravidez não planeada (código: 10020292);
- Desenvolvimento fetal (código: 10007890);
Notas:
1. Válidos em mulheres.
E003 | CIPE-B2 | Fenómenos específicos de [Vigilância em saúde reprodutiva e planeamento familiar]:
- Planeamento Familiar (código: 1A.1.2.1.1.);
- Promoção da Gravidez (código: 1A.1.2.1.1.2.1.);
- Promoção da Gravidez: Infertilidade (código: 1A.1.2.1.1.2.1.1.);
- Prevenção da Gravidez (código: 1A.1.2.1.1.2.3.);
- Uso de Contraceptivos (código: 1A.1.1.2.2.1.1.9.1.1.1.1.);
Notas:
1. Válidos em mulheres.
E003 | CIPE-B2 | Alvos de acções de enfermagem específicas de [Vigilância em saúde reprodutiva e planeamento
familiar]:
- Inexistentes;
E003 | CIPE-2 | Diagnósticos/resultados específicos de [Vigilância em saúde reprodutiva e planeamento familiar]:
- Risco de complicações com o uso de contraceptivos (código: 10023202);
Notas:
1. Válidos em mulheres.
E003 | CIPE-2 | Intervenções de Enfermagem específicas de [Vigilância em saúde reprodutiva e planeamento familiar]:
- Ensinar sobre o planeamento familiar (código: 10032925);
- Referenciar para o serviço de planeamento familiar (código: 10032580);
- Prevenir a gravidez (código: 10025213);
- Promover a gravidez (código: 10025221);
- Uso de contraceptivos (código: 10005103);
Notas:
1. Válidos em mulheres.
E003 | CIPE-2 | Focos específicos de [Vigilância em saúde reprodutiva e planeamento familiar]:
- Planeamento familiar (código: 10007622);
- Contracção uterina (código: 10020523);
- Contraceptivo (código: 10025428);
Notas:
1. Válidos em mulheres.
E004 | CIPE-B2 | Fenómenos específicos de [Vigilância em hipertensão]:
- Hipertensão (código: 1A.1.1.1.2.2.1.1.);
E004 | CIPE-B2 | Alvos de acções de enfermagem específicas de [Vigilância em hipertensão]:
- Inexistentes;
E004 | CIPE-2 | Diagnósticos/resultados específicos de [Vigilância em hipertensão]:
- Inexistentes;
E004 | CIPE-2 | Intervenções de Enfermagem específicas de [Vigilância em hipertensão]:
- Inexistentes;
E004 | CIPE-2 | Focos específicos de [Vigilância em hipertensão]:
- Hipertensão (código: 10009394);
E005 | CIPE-B2 | Fenómenos específicos de [Consulta de revisão do puerpério]:
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- Paternidade (código: 1A.1.2.1.1.4.);
- Vinculação (código: 1A.1.2.1.1.4.1.);
- Ligação Mãe-Filho (código: 1A.1.2.1.1.4.1.1.);
- Amamentar (código: 1A.1.2.1.1.4.1.1.1.);
- Mama (código: 1A.1.2.1.1.4.1.1.1.1.);
E005 | CIPE-B2 | Alvos de acções de enfermagem específicas de [Consulta de revisão do puerpério]:
- Inexistentes;
E005 | CIPE-2 | Diagnósticos/resultados específicos de [Consulta de revisão do puerpério]:
- Capacidade parental efectiva (código: 10027955);
- Disponibilidade para parentalidade adequada (código: 10001521);
- Parentalidade comprometida (código: 10000939);
- Risco de compromisso no desempenho do papel parental (código: 10015198);
- Stress parental (código: 10001385);
- Risco de ligação mãe/pai-filho comprometida (código: 10027203);
- Amamentação adequada (código: 10001411);
- Amamentação interrompida (código: 10000774);
- Défice de conhecimento sobre amamentação (código: 10029958);
- Padrão de amamentação comprometido (código: 10001098);
E005 | CIPE-2 | Intervenções de Enfermagem específicas de [Consulta de revisão do puerpério]:
- Ensinar sobre os cuidados à mama durante o período pós-parto (código: 10032885);
E005 | CIPE-2 | Focos específicos de [Consulta de revisão do puerpério]:
- Adaptação à parentalidade (código: 10004284);
- Capacidade parental (código: 10000109);
- Papel parental (código: 10014068);
- Parentalidade (código: 10014052);
- Parentalidade efectiva (código: 10014902);
- Vinculação (código: 10003548);
- Ligação mãe/pai-filho (código: 10027196);
- Papel de mãe (código: 10012235);
- Amamentação (código: 10003645);
- Amamentação exclusiva (código: 10007273);
- Conhecimento sobre amamentação (código: 10031619);
- Regime de cuidados à mama (código: 10030850);
- Regime de cuidados pós-parto (código: 10032262);
E006 | CIPE-B2 | Fenómenos específicos de [Consulta relacionada com tabagismo]:
- Uso de Tabaco (código: 1A.1.1.2.2.1.3.1.1.);
E006 | CIPE-B2 | Alvos de acções de enfermagem específicas de [Consulta relacionada com tabagismo]:
- Inexistentes;
E006 | CIPE-2 | Diagnósticos/resultados específicos de [Consulta relacionada com tabagismo]:
- Abuso de tabaco (código: 10022247);
E006 | CIPE-2 | Intervenções de Enfermagem específicas de [Consulta relacionada com tabagismo]:
- Inexistentes;
E006 | CIPE-2 | Focos específicos de [Consulta relacionada com tabagismo]:
- Abuso do tabaco (código: 10019766);
E007 | CIPE-B2 | Fenómenos específicos de [Consulta relacionada com "consumo excessivo de álcool"]:
- Uso de Álcool (código: 1A.1.1.2.2.1.3.1.2.);
E007 | CIPE-B2 | Alvos de acções de enfermagem específicas de [Consulta relacionada com "consumo excessivo de
álcool"]:
- Inexistentes;
E007 | CIPE-2 | Diagnósticos/resultados específicos de [Consulta relacionada com "consumo excessivo de álcool"]:
- Abuso de álcool (código: 10002137);
E007 | CIPE-2 | Intervenções de Enfermagem específicas de [Consulta relacionada com "consumo excessivo de
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álcool"]:
- Inexistentes;
E007 | CIPE-2 | Focos específicos de [Consulta relacionada com "consumo excessivo de álcool"]:
- Abuso do álcool (código: 10022234);
E008 | CIPE-B2 | Fenómenos específicos de [Consulta relacionada com obesidade]:
- Obesidade (código: 1A.1.1.1.4.2.2.1.);
E008 | CIPE-B2 | Alvos de acções de enfermagem específicas de [Consulta relacionada com obesidade]:
- Inexistentes;
E008 | CIPE-2 | Diagnósticos/resultados específicos de [Consulta relacionada com obesidade]:
- Inexistentes;
E008 | CIPE-2 | Intervenções de Enfermagem específicas de [Consulta relacionada com obesidade]:
- Inexistentes;
E008 | CIPE-2 | Focos específicos de [Consulta relacionada com obesidade]:
- Obeso (código: 10013457);
E009 | CIPE-B2 | Fenómenos específicos de [Vigilância em diabetes]:
- Inexistentes;
E009 | CIPE-B2 | Alvos de acções de enfermagem específicas de [Vigilância em diabetes]:
- Diabetes (código: 2B.2.2.1.5.6.);
E009 | CIPE-2 | Diagnósticos/resultados específicos de [Vigilância em diabetes]:
- Inexistentes;
E009 | CIPE-2 | Intervenções de Enfermagem específicas de [Vigilância em diabetes]:
- Inexistentes;
E009 | CIPE-2 | Focos específicos de [Vigilância em diabetes]:
- Diabetes (código: 10005876);

R122

Nome
Estabelecimento

Descrição
O conceito de [estabelecimento] foi criado nos sistemas de informação do SNS numa altura em que coexistiam [centros de
saúde] (constituídos por [extensões]), hospitais e outras entidades de saúde públicas e privadas para criar agrupadores de
"locais de prescrição".
Assim, os [centros de saúde] foram considerados [estabelecimentos]. Cada [centro de saúde] era habitualmente constituído por
várias [extensões] e a cada [extensão] correspondia um [local de prescrição]. Os centros de saúde tinham sempre uma sede
(uma das [extensões]). Nos sistemas de informação, a morada que se atribuía aos [estabelecimentos] do tipo [centro de saúde]
era a morada da respetiva sede (fisicamente equivalente a um dos locais de prescrição).
Existem atualmente 47 tipos diferentes de [estabelecimentos] (no PRVR);
Assim, concetualmente, um [estabelecimento] deve possuir as seguintes propriedades principais:
1. ID
2. Nome
3. Data de início de atividade
4. Data de fim de atividade
5. Endereço e outros contatos
6. ARS
7. Tipo
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R049

Nome
Inscrição ativa

Descrição
Permite especificar que o utente tem "Primeira inscrição nos cuidados primários" (código de SINUS 1) ou "Transferido de
inscrição primária" (código de SINUS 2).
O conceito de [inscrição ativa] não inclui "utentes esporádicos" (código de SINUS 3), nem "utentes adormecidos" (código de
SINUS 9), nem outras formas de inscrição.
Trata-se do tipo de inscrição válido para que o utente seja incluído na generalidade dos indicadores da contratualização.

R121

Nome
Local de Prescrição

Descrição
Trata-se de um "local" onde se agrupam um ou mais prescritores com um código de prescrição de medicamentos e de
requisição de MCDT único. Esse código é colocado nas receitas de medicamentos e nas requisições de MCDT na área
específica criada para o identificar.
A cada hospital (público ou privado) correspondem habitualmente vários locais de prescrição, um para a urgência, outro para as
consultas externas, outro para o internamento, etc. No entanto, existem hospitais que têm um local de prescrição para cada
serviço.
A cada unidade funcional de um ACES pode corresponder um ou mais locais de prescrição, dependendo do tipo de unidade
funcional em questão. A cada USF corresponde habitualmente um local de prescrição (existem exceções). A cada UCSP
corresponde um ou mais locais de prescrição em função da mesma estar funcionar respetivamente num ou mais edifícios, mas
o inverso também se verifica (existência de UCSP com apenas 1 local de prescrição).
A cada serviço de urgência básica (SUB) pode corresponder ou não um local de prescrição. Existem hospitais que têm um
código de prescrição único para a urgência de adultos, pediátrica, obstétrica e para o serviço de urgência básica. Existem
serviços de urgência básica com local de prescrição associados a ACES, o que é incongruente pois o SUB não é uma unidade
funcional dos ACES.
Assim, concetualmente, um local de prescrição deve possuir as seguintes propriedades principais:
1. ID
2. Nome
3. Data de início de atividade
4. Data de fim de atividade
5. Endereço e outros contatos
6. SNS (S/N)
7. Tipo
Os locais de prescrição integrados nos ACES devem ter correspondência com uma unidade funcional (UF) e
consequentemente com um ACES.
Um local de prescrição integrado no SNS deve ser "terminado", com criação de um ou mais em substituição, sempre que
existam "alterações substâncias" do respetivo funcionamento, como sejam:
1. Alteração do tipo de unidade funcional a operar no edifício (passagem de UCSP a USF);
2. Alteração da morada de funcionamento;
3. Alteração substancial do número de utentes inscritos (p.e. porque parte dos médicos anteriormente associados a uma UCSP
passam a integrar outra UCSP ou uma USF).
Um local de prescrição integrado no SNS deve ser "terminado", sem criação de outro(s) em substituição, sempre que deixe de
ter, cumulativamente, todos os seguintes:
1. Utentes inscritos;
2. Atividade médica associada;
3. Atividade de enfermagem associada;
4. Atividade de outros profissionais de saúde associada
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R078

Nome
MIF

Descrição
Mulheres em Idade Fértil. Tratam-se de mulheres com idade pertencente ao intervalo [15; 50[ anos.

R042

Nome
SOAP

Descrição
Método de registo clínico: Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano
Quando ao longo do documento se refere que "é necessário SOAP", tal significa que é necessário que o profissional de saúde
crie o SOAP, sendo irrelevante (para efeitos de indicadores) a quantidade ou qualidade da informação lá colocada.
O sistema de indicadores contabiliza SOAP's, quer tenham, quer não tenham conteúdo, pois não é objetivo deste sistema,
medir a qualidade dos registos efetuados pelos profissionais de saúde.

R057

Nome
Tipo de contacto

Descrição
Um [contacto] pode ser classificado quanto ao tipo em:
- [Presencial] ou [Direto]: A consulta que lhe está associada é feita com a presença do utente. Inclui os realizados no
[Consultório] e os realizados no [Domicílio].
- [Não presencial] ou [Indireto]: A consulta que lhe está associada é feita sem a presença do utente. Inclui as [consultas por
telefone], as [consultas por interposta pessoa] e as [consultas de outro tipo].
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BILHETES DE IDENTIDADE DE INDICADORES

001

Código

Código SIARS

Nome abreviado

3.12.01

2013.001.01

Proporção de consultas realizadas pelo MF

Designação
Proporção de consultas realizadas pelo respetivo médico de família

Objetivo
Monitorizar o acesso dos utentes ao seu próprio médico de família e a capacidade de intersubstituição dos médicos da unidade de saúde

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de consultas que cada médico realiza aos utentes da respetiva lista.
Numerador: Contagem de consultas presenciais realizadas pelo próprio médico de família.
Denominador: Contagem de consultas presenciais.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de contactos em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. O contacto foi realizado pelo Médico de Família (MF) do utente ou por um dos respetivos internos.
DENOMINADOR (BB):
Contagem de contactos em que a expressão [(A ou B ou C) e D e E] é verdadeira:
A. Compatível com o código C002 [Consulta médica presencial - SAM]. Ver [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS
TERMOS
B. Compatível com o código C008 [Consulta médica presencial - MedicineOne]. Ver [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE
OUTROS TERMOS
C. Compatível com o código C014 [Consulta médica presencial - VitaCare]. Ver [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE
OUTROS TERMOS
D. Realizado a utente com [inscrição ativa] durante pelo menos um dia do período em análise.
E. Realizado a utente com MF atribuído (ver alínea G de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Tanto no numerador como no denominador, apenas se contabiliza uma consulta realizada ao mesmo utente, por dia.
B. Para que as consultas dos internos realizadas aos utentes dos respetivos orientadores, sejam consideradas no numerador, é necessário que
as aplicações possibilitem o registo temporal da relação entre internos e orientadores e que as equipas procedam ao registo desta informação.
C. Contabilizam-se consultas programadas e não programadas.
D. Contabilizam-se consultas realizadas no horário normal ou no horário alargado da unidade de saúde.
E. Quando a unidade de observação é o médico, a USF ou a UCSP, não se contabilizam para o denominador (nem para o numerador) as
consultas que se realizam fora da USF (p.e., no contexto do atendimento complementar, de serviços de apoio permanente, CDP, etc). No
entanto, contabilizam-se as consultas de intersubstituição e as consultas de reforço.
F. Quando a unidade de observação é ACES, não se contabilizam no numerador as consultas que os médicos realizem no contexto do
atendimento complementar ou de serviços de apoio permanente, mesmo que tenham sido realizadas pelo médico de família do utente. Desta
forma, variações nos resultados do indicador ficam mais dependentes do esforço das equipas para que os utentes sejam observados pelo
respetivo MF na própria unidade de saúde, sem recurso aos horários das "urgências".
G. Ao limitar o denominador (e consequentemente o numerador) aos utentes que têm Médico de Família atribuído, tornam-se os resultados do
indicador imunes à proporção de utentes sem MF. Desta forma, variações nos resultados do indicador ficam mais dependentes do esforço das
equipas para que os utentes sejam observados pelo respetivo MF.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. Para que as consultas dos internos realizadas aos utentes dos respetivos orientadores, sejam consideradas no numerador, é necessário que
no módulo de configuração a ficha de cada interno tenha o registo do nome do orientador.
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Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de contactos

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Acesso

Transversal

Utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise

Legenda
MF - Médico de Família

002

Código

Código SIARS

Nome abreviado

3.15.01

2013.002.01

Taxa de utilização global de consultas médicas

Designação
Taxa de utilização global de consultas médicas

Objetivo
Avaliar o acesso a consultas médicas pela população inscrita.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes inscritos que tiveram consulta médica, de qualquer tipo, no período em análise.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial nos últimos 12 meses.
Denominador: Contagem de utentes inscritos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos uma consulta médica, presencial ou não presencial, nos últimos 12 meses (ver alíneas A, B, C e D de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A] é verdadeira:
A. Ter [inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Quando a unidade de observação é um médico ou uma unidade de saúde (USF / UCSP), pelo menos uma das consultas tem que ser
efetuada na própria unidade de saúde. Quer isto dizer que se um utente tiver uma única consulta no ano fora da sua unidade de saúde (num
atendimento complementar, CDP, etc), não é contabilizado no numerador deste indicador.
B. Quando a unidade de observação é um ACES, um utente ativo que tenha apenas uma consulta no período em análise realizada num
atendimento complementar também é incluído no numerador.
C. Quando a unidade de observação é um ACES, se um utente com [inscrição ativa] tiver, durante o período em análise, uma única consulta
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numa unidade de saúde diferente da sua, mas pertencente ao ACES, utilizando para isso uma inscrição esporádica, é contabilizado uma única
vez no denominador e também no numerador (desde que ambas as inscrições tenham o registo do nº de utente). Se uma das inscrições não
tiver registo de nº de utente, o mesmo será contabilizado no denominador e não será contabilizado no numerador.
D. Os utentes contabilizados no numerador são aqueles que possuem pelo menos uma [Consulta médica presencial] ou pelo menos uma
[Consulta médica não presencial] com um dos códigos seguintes, tal como definido no [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE
OUTROS TERMOS:
- C001 | Consulta médica não presencial - SAM
- C002 | Consulta médica presencial - SAM
- C007 | Consulta médica não presencial - MedicineOne
- C008 | Consulta médica presencial - MedicineOne
- C013 | Consulta médica não presencial - VitaCare
- C014 | Consulta médica presencial - VitaCare
E. Ver conceito de [inscrição ativa] na secção deste documento [Glossário e Legenda de Outros Termos].

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Acesso

Transversal

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
SOAP - Subjetivo Objetivo Avaliação Plano

003

Código

Código SIARS

Nome abreviado

4.18.01

2013.003.01

Taxa de domicílios médicos por 1.000 inscritos

Designação
Taxa de consultas médicas no domicílio por 1.000 inscritos

Objetivo
Permite monitorizar produtividade relacionada com a realização de domicílios médicos.

Descrição do Indicador
Exprime o número de domicílios médicos realizados por ano por cada 1000 utentes inscritos.
Numerador: Contagem de domicílios médicos realizados por ano.
Denominador: Contagem de utentes inscritos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de contactos em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Contactos realizados aos utentes definidos no denominador, durante o período em análise do numerador.
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B. Realizados no domicílio, por qualquer médico ou interno da unidade de saúde.
C. Com registo de SOAP, criado por qualquer médico ou interno da unidade de saúde.
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na Unidade de Saúde, durante pelo menos um dia do período em análise.

Observações Gerais
A. Apenas se contabiliza um contacto, por utente, por dia;
B. No denominador, contabilizam-se utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise, pois existe um número significativo de
consultas domiciliárias que são realizadas a utentes que acabam por falecer antes do último dia do período em análise, o que provocaria uma
quebra significativa de domicílios no numerador (quando comparada com os domicílios efetivamente realizados pelos profissionais no período
em análise).
C. As consultas contabilizadas no numerador estão de acordo com as definições de [Consulta médica presencial] com um dos códigos
seguintes, tal como definido no [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS:
- C002 | Consulta médica presencial - SAM
- C008 | Consulta médica presencial - MedicineOne
- C014 | Consulta médica presencial - VitaCare

Observações Sobre Software
SAM:
A. São considerados domicílios as consultas que se encontram no painel de domicílios na agenda do médico. Este registo deve ser efetuado
aquando da marcação da consulta no SINUS
B. Apenas se contabilizam as consultas que tenham sido efetivadas pelo médico.
MEDICINEONE:
A. Um contacto fica como [domicílio] se o respetivo [Tipo de contacto] foi definido como [domicílio].
B. O SIARS não lê informação que tenha sido registada no módulo de domicílios, a não ser que em simultâneo seja gerado um contacto do tipo
[domicílio].
C. Apenas se contabilizam as consultas que não tenham sido assinalados como [Sem atividade clínica] em [Outras caraterísticas do contacto].
D. Apenas se contabilizam consultas relativamente às quais: a) não tenha sido assinalado que o utente faltou; b) não tenha sido anulada; c) não
tenha sido desmarcada.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 1000

‰

Taxa de consultas domiciliárias (Méd.)

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Acesso

Transversal

Utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise

Legenda
SOAP - Subjetivo Objetivo Avaliação Plano
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004

Código

Código SIARS

Nome abreviado

4.30.01

2013.004.01

Taxa de domicílios enfermagem por 1.000
inscritos

Designação
Taxa de consultas de enfermagem no domicílio por 1.000 inscritos

Objetivo
Permite monitorizar produtividade relacionada com a realização de domicílios de enfermagem.

Descrição do Indicador
Exprime o número de domicílios de enfermagem realizados por ano por cada 1000 utentes inscritos.
Numerador: Contagem de domicílios de enfermagem realizados no período em análise.
Denominador: Contagem de utentes com [inscrição ativa] durante pelo menos um dia do período em análise.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de contactos em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Contactos realizados aos utentes definidos no denominador, durante o período em análise do numerador.
B. Realizados no domicílio, por qualquer enfermeiro da unidade de saúde (ver alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Que estão de acordo com as definições de [Consulta enfermagem com a presença do utente (direta)] com os códigos C005, C011 e C017
(ver alínea C de OBSERVAÇÕES GERAIS e [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na Unidade de Saúde, durante pelo menos um dia do período em análise.

Observações Gerais
A. Apenas se contabiliza um contacto, por utente, por dia;
B. No denominador, contabilizam-se utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise, pois existe um número significativo de
consultas domiciliárias que são realizadas a utentes que acabam por falecer antes do último dia do período em análise, o que provocaria uma
quebra significativa de domicílios no numerador (quando comparada com os domicílios efetivamente realizados pelos profissionais no período
em análise).
C. Os registos de [Consulta enfermagem com a presença do utente (direta)] devem estar de acordo com um dos seguintes códigos de consulta,
definidos na secção GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS:
- C005 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - SAPE
- C011 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - MedicineOne
- C017 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - VitaCare D. Quando a unidade de observação é um ACES, contabilizam-se
as visitas domiciliárias realizadas por enfermeiros das UCC a utentes a utentes com [inscrição ativa] numa das unidades (USF ou UCSP) do
ACES. Esses domicílios realizados por enfermeiros da UCC não são contabilizadas nos indicadores em que a unidade de observação é uma
USF, uma UCSP ou um médico.

Observações Sobre Software
SINUS / SAPE:
A. No SAPE, considera-se domicílio desde que seja selecionado o item [domicílio], em [local da consulta], na janela de [marcação]. É irrelevante
assinalar [ato de enfermagem] ou [consulta de enfermagem]. A consulta não pode ficar [pendente]. Deve ser [terminada].
MEDICINEONE:
A. Um contacto fica como [domicílio] se o respetivo [Tipo de contacto] foi definido como [domicílio].
B. O SIARS não lê informação que tenha sido registada no módulo de domicílios, a não ser que em simultâneo seja gerado um contacto do tipo
[domicílio] e um [SOAP].
C. Apenas se contabilizam as consultas que não tenham sido assinalados como [Sem atividade clínica] em [Outras caraterísticas do contacto].
D. Apenas se contabilizam consultas relativamente às quais: a) não tenha sido assinalado que o utente faltou; b) não tenha sido anulada; c) não
tenha sido desmarcada.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
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- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 1000

‰

Taxa de consultas domiciliárias (Enf.)

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Acesso

Transversal

Utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise

Legenda
EF - Enfermeiro de Família

005

Código

Código SIARS

Nome abreviado

3.12.02

2013.005.01

Proporção de consultas realizadas pelo EF

Designação
Proporção de consultas realizadas pelo respetivo enfermeiro de família

Objetivo
Monitorizar o acesso dos utentes ao seu próprio enfermeiro de família e a capacidade de intersubstituição dos enfermeiros da unidade de saúde.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de consultas que cada enfermeiro realiza aos utentes da respetiva lista.
Numerador: Contagem de consultas presenciais realizadas pelo próprio enfermeiro de família.
Denominador: Contagem de consultas presenciais.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de contactos em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. O contacto foi realizado pelo Enfermeiro de Família do utente.
DENOMINADOR (BB):
Contagem de contactos em que a expressão [(A ou B ou C) e D e E] é verdadeira:
A. Compatível com o código C005 [Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta) - SAPE]. Ver [conceito de consulta], em
GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS
B. Compatível com o código C011 [Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta) - MedicineOne]. Ver [conceito de consulta], em
GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS
C. Compatível com o código C017 [Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta) - VitaCare]. Ver [conceito de consulta], em
GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS
D. Realizado a utente com [inscrição ativa] durante pelo menos um dia do período em análise.
E. Realizado a utente com enfermeiro de família atribuído (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Tanto no numerador como no denominador, apenas se contabiliza uma consulta realizada ao mesmo utente, por dia.
B. Contabilizam-se consultas programadas e não programadas.
C. Contabilizam-se consultas realizadas no horário normal ou no horário alargado da unidade de saúde.

Bilhete de Identidade dos Indicadores de Contratualização | 2014

34

MINISTÉRIO DA SAÚDE

D. Quando a unidade de observação é o enfermeiro, a USF ou a UCSP, não se contabilizam consultas que os enfermeiros realizem no contexto
do atendimento complementar ou de serviços de apoio permanente.
E. Quando a unidade de observação é ACES, não se contabilizam no numerador as consultas que os enfermeiros realizem no contexto do
atendimento complementar ou de serviços de apoio permanente, mesmo que tenham sido realizadas pelo enfermeiro de família do utente. Desta
forma, variações nos resultados do indicador ficam mais dependentes do esforço das equipas para que os utentes sejam observados pelo
respetivo EF na própria unidade de saúde, sem recurso aos horários das "urgências".
F. Ao limitar o denominador (e consequentemente o numerador) aos utentes que têm Enfermeiro de Família atribuído, tornam-se os resultados
do indicador imunes à proporção de utentes sem EF. Desta forma, variações nos resultados do indicador ficam mais dependentes do esforço
das equipas para que os utentes sejam observados pelo respetivo EF.
G. Os registos de [Consulta enfermagem com a presença do utente (direta)] devem estar de acordo com um dos seguintes códigos de consulta,
definidos na secção GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS:
- C005 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - SAPE
- C011 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - MedicineOne
- C017 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - VitaCare

Observações Sobre Software
SAPE:
A. No SAPE não existe a possibilidade de registar SOAPs

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de contactos

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Acesso

Transversal

Utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise

Legenda
EF - Enfermeiro de Família
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006

Código

Código SIARS

Nome abreviado

3.15.02

2013.006.01

Taxa de utilização de consultas médicas - 3 anos

Designação
Taxa de utilização global de consultas médicas nos últimos 3 anos

Objetivo
Avaliar o acesso a consultas médicas pela população inscrita.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes inscritos que tiveram consulta médica, de qualquer tipo, nos últimos 3 anos.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial, nos últimos 3 anos.
Denominador: Contagem de utentes inscritos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos uma consulta médica, presencial ou não presencial, nos últimos 3 anos (ver alíneas A, B, C e D de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A] é verdadeira:
A. Ter [inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Quando a unidade de observação é um médico ou uma unidade de saúde (USF ou UCSP), pelo menos uma das consultas tem que ser
efetuada na própria unidade de saúde. Quer isto dizer que se, durante o período em análise, um utente tiver uma única consulta num
atendimento complementar (ou afim), não é contabilizado no numerador deste indicador.
B. Quando a unidade de observação é um ACES, um utente com [inscrição ativa] que tenha apenas uma consulta no período em análise
realizada num atendimento complementar é incluído no numerador.
C. Quando a unidade de observação é um ACES, se um utente com [inscrição ativa] tiver, durante o período em análise, uma única consulta
numa unidade de saúde diferente da sua, mas pertencente ao ACES, utilizando para isso uma inscrição esporádica, é contabilizado uma única
vez no denominador e também no numerador (desde que ambas as inscrições tenham o registo do nº de utente). Se uma das inscrições não
tiver registo de nº de utente, o mesmo será contabilizado no denominador e não será contabilizado no numerador.
D. Os utentes contabilizados no numerador são aqueles que possuem pelo menos uma [Consulta médica presencial] ou pelo menos uma
[Consulta médica não presencial] com um dos códigos seguintes, tal como definido no [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE
OUTROS TERMOS:
- C001 | Consulta médica não presencial - SAM
- C002 | Consulta médica presencial - SAM
- C007 | Consulta médica não presencial - MedicineOne
- C008 | Consulta médica presencial - MedicineOne
- C013 | Consulta médica não presencial - VitaCare
- C014 | Consulta médica presencial - VitaCare
E. Ver conceito de [inscrição ativa] na secção deste documento [Glossário e Legenda de Outros Termos].

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes
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Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Acesso

Transversal

Utentes inscritos à data de referência do indicador

007

Código

Código SIARS

Nome abreviado

7.10

2013.007.01

Proporção utiliz. referenciados p/ consulta hosp.

Designação
Proporção de utilizadores referenciados para consulta hospitalar

Objetivo
Monitorizar a taxa de referenciação hospitalar de unidades de saúde

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes utilizadores que são referenciados por ano para consulta hospitalar.
Numerador: Contagem de utilizadores com pelo menos uma referenciação hospitalar.
Denominador: Contagem de utilizadores de consultas médicas presenciais ou não presenciais.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos uma referenciação hospitalar, durante o período em análise.
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [(A ou B ou C) e (D ou E ou F)] é verdadeira:
A. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter [inscrição ativa] nessa unidade, durante pelo menos um dia do período em
análise.
B. Se a unidade de observação é um médico: ter [inscrição ativa] na lista do médico, à data de referência do indicador, ou ter falecido ou sido
transferido para outra unidade de saúde durante o período em análise.
C. Se a unidade de observação é um ACES: ter [inscrição ativa] numa das USF ou UCSP do ACES, durante pelo menos um dia do período em
análise.
D. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período
em análise (realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde). Ver alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS.
E. Se a unidade de observação é um médico: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período em análise
(realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde a que pertence o médico na data de referência do indicador). Ver alínea D de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
F. Se a unidade de observação é um ACES: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período em análise,
realizada por qualquer médico ou interno do ACES, incluindo também as realizadas em [consultas de reforço] e as realizadas em [serviço de
apoio permanente] (ou outros equivalentes). Ver alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS.

Observações Gerais
A. Quando a unidade de observação é um médico ou uma unidade de saúde (USF / UCSP), pelo menos uma das consultas tem que ser
efetuada na própria unidade de saúde. Quer isto dizer que se um utente tiver uma única consulta num atendimento complementar (ou afim), não
é contabilizado no denominador deste indicador.
B. Quando a unidade de observação é um ACES, um utente ativo que tenha apenas uma consulta no período em análise realizada num
atendimento complementar é incluído no denominador.
C. A fonte de dados para os utentes referenciados é o sistema de informação de registo clínico das unidades de saúde. O SIARS não acede à
base de dados do Alert P1 (CTH).
D. Os utentes contabilizados no denominador são aqueles que possuem pelo menos uma [Consulta médica presencial] ou pelo menos uma
[Consulta médica não presencial] com um dos códigos seguintes, tal como definido no [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE
OUTROS TERMOS:
- C001 | Consulta médica não presencial - SAM
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- C002 | Consulta médica presencial - SAM
- C007 | Consulta médica não presencial - MedicineOne
- C008 | Consulta médica presencial - MedicineOne
- C013 | Consulta médica não presencial - VitaCare
- C014 | Consulta médica presencial - VitaCare

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utilizadores

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Transversal

Utentes utilizadores durante o período em análise

Legenda
CTH - Consulta a tempo e horas

008

Código

Código SIARS

Nome abreviado

3.22.01

2013.008.01

Taxa de utilização de consultas de PF
(méd./enf.)

Designação
Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar (médicas ou de enfermagem)

Objetivo
Monitorizar a utilização das consultas de saúde reprodutiva e planeamento familiar (PF) pelas mulheres em idade fertil (MIF)

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de MIF, que tiveram pelo menos uma consulta médica ou de enfermagem de planeamento familiar nos
últimos 12 meses.
Numerador: Contagem de MIF que tiveram uma consulta médica ou de enfermagem de planeamento familiar, nos últimos 12 meses.
Denominador: Contagem de MIF.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C)] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos uma consulta médica de PF (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS) realizada por qualquer médico ou interno da unidade
de saúde, nos últimos 12 meses.
C. Ter pelo menos uma consulta de enfermagem de PF (ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS) realizada por qualquer enfermeiro da
unidade de saúde, nos últimos 12 meses.
DENOMINADOR (BB):
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Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Ter [inscrição ativa] na unidade de saúde, válida à data do último dia do período em análise.
B. Ser mulher.
C. Ter idade pertencente ao intervalo [15; 50[ anos (ver alínea C de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se considerar uma [Consulta Médica de Vigilância] de PF, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das seguintes
normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, os códigos ICPC-2 específicos de saúde reprodutiva e planeamento familiar, que podem ser usados para
classificar o A do SOAP, são W10, W11, W12, W13, W14, W15 ou sub-rubricas.
B. Para se considerar uma [Consulta de Enfermagem de Vigilância] em PF, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C006 | Consulta de enfermagem de vigilância - SAPE
- C012 | Consulta de enfermagem de vigilância - MedicineOne
- C018 | Consulta de enfermagem de vigilância - VitaCare
Nota 1: Nas normas C006, C012 e C018, os códigos CIPE-B2 que podem ser usados para codificar [diagnósticos de enfermagem] ou
[intervenções de enfermagem] são os que se especificam em [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] > [Diagnósticos e
intervenções de enfermagem codificados pela CIPE] > [E003 | Vigilância em saúde reprodutiva e planeamento familiar]
Nota 2: Na norma C012, os códigos ICPC-2 específicos de saúde reprodutiva e planeamento familiar, que podem ser usados para classificar o A
do SOAP, são W10, W11, W12, W13, W14, W15 ou sub-rubricas.
C. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".

Observações Sobre Software
SAM:
Nos automatismos de codificação do SAM (aquando do registo do método contracetivo), a correspondência entre os métodos de contracepção e
os códigos ICPC é a seguinte:
- Barreira, natural ou nenhum - W14
- Disp. intra-uterino - W12
- Esterilização - W13
- Hormonal - W11

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de mulheres

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde da Mulher e Planeamento
Utentes inscritos à data de referência do indicador
Familiar

Legenda
MIF - Mulheres em Idade Fertil; PF - Planeamento Familiar
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009

Código

Código SIARS

Nome abreviado

3.22.02

2013.009.01

Taxa de utilização de consultas de PF (enf.)

Designação
Taxa de utilização de consultas de enfermagem de planeamento familiar

Objetivo
Monitorizar a utilização das consultas de enfermagem de saúde reprodutiva e planeamento familiar (PF) pelas mulheres em idade fertil (MIF)

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de MIF, que tiveram uma consulta de enfermagem de planeamento familiar nos últimos 12 meses.
Numerador: Contagem de MIF que tiveram pelo menos uma consulta de enfermagem de planeamento familiar nos últimos 12 meses.
Denominador: Contagem de MIF.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos uma consulta de enfermagem de PF (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS) realizada por qualquer enfermeiro da
unidade de saúde, nos últimos 12 meses.
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Ter [inscrição ativa] na unidade de saúde, válida à data do último dia do período em análise.
B. Ser mulher.
C. Ter idade pertencente ao intervalo [15; 50[ anos (ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se considerar uma [Consulta de Enfermagem de Vigilância] em PF, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C006 | Consulta de enfermagem de vigilância - SAPE
- C012 | Consulta de enfermagem de vigilância - MedicineOne
- C018 | Consulta de enfermagem de vigilância - VitaCare
Nota 1: Nas normas C006, C012 e C018, os códigos CIPE-B2 que podem ser usados para codificar [diagnósticos de enfermagem] ou
[intervenções de enfermagem] são os que se especificam em [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] > [Diagnósticos e
intervenções de enfermagem codificados pela CIPE] > [E003 | Vigilância em saúde reprodutiva e planeamento familiar]
Nota 2: Na norma C012, os códigos ICPC-2 específicos de saúde reprodutiva e planeamento familiar, que podem ser usados para classificar o A
do SOAP, são W10, W11, W12, W13, W14, W15 ou sub-rubricas.
B. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de mulheres

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde da Mulher e Planeamento
Utentes inscritos à data de referência do indicador
Familiar
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Legenda
MIF - Mulheres em Idade Fertil; PF - Planeamento Familiar

010

Código

Código SIARS

Nome abreviado

3.22.03

2013.010.01

Taxa de utilização de consultas de PF (méd.)

Designação
Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar

Objetivo
Monitorizar a utilização das consultas médicas de saúde reprodutiva e planeamento familiar (PF) pelas mulheres em idade fertil (MIF)

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de MIF, que tiveram uma consulta médica de planeamento familiar nos últimos 12 meses.
Numerador: Contagem de MIF que tiveram pelo menos uma consulta médica de planeamento familiar nos últimos 12 meses.
Denominador: Contagem de MIF.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos uma consulta médica de PF (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS) realizada por qualquer médico ou interno da unidade
de saúde, nos últimos 12 meses.
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Ter [inscrição ativa] na unidade de saúde, válida à data do último dia do período em análise.
B. Ser mulher.
C. Ter idade pertencente ao intervalo [15; 50[ anos (ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se considerar uma [Consulta Médica de Vigilância] de PF, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das seguintes
normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, os códigos ICPC-2 específicos de saúde reprodutiva e planeamento familiar, que podem ser usados para
classificar o A do SOAP, são W10, W11, W12, W13, W14, W15 ou sub-rubricas.
B. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".

Observações Sobre Software
SAM:
Nos automatismos de codificação do SAM (aquando do registo do método contracetivo), a correspondência entre os métodos de contracepção e
os códigos ICPC é a seguinte:
- Barreira, natural ou nenhum - W14
- Disp. intra-uterino - W12
- Esterilização - W13
- Hormonal - W11

Período em Análise
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INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de mulheres

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde da Mulher e Planeamento
Utentes inscritos à data de referência do indicador
Familiar

Legenda
MIF - Mulheres em Idade Fertil; PF - Planeamento Familiar

011

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.09.01

2013.011.01

Proporção gráv. c/ consulta méd. vigil. 1º trim.

Designação
Proporção de grávidas com 1ª consulta médica de vigilância da gravidez, realizada no 1º trimestre

Objetivo
Monitorização do Programa de Vigilância em Saúde Materna, área da vigilância precoce da grávida, realizada por médicos.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção entre o número de grávidas que realizaram a 1ª consulta médica de vigilância da gravidez no 1º trimestre de
gestação e o número de grávidas cujo fim do 1º trimestre coincide com o período em análise do denominador.
Numerador: Contagem de grávidas que realizaram a 1ª consulta médica de vigilância da gravidez no 1º trimestre.
Denominador: Contagem de grávidas.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Utentes incluídos no denominador.
B. Utentes que tiveram pelo menos uma consulta médica de vigilância de gravidez nos primeiros 90 dias de gestação (ver alíneas A e B de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E] é verdadeira:
A. Ser mulher;
B. Gravidez registada por um médico ou interno da unidade de saúde, no módulo ou no programa de saúde materna ;
C. Registo do diagnóstico médico de gravidez (códigos da ICPC-2 W78, W79 ou W84) na lista de problemas, no estado [ativo] (ver alíneas C e D
de OBSERVAÇÕES GERAIS);
D. [Inscrição ativa] na unidade de saúde durante pelo menos um dia do primeiro trimestre de gestação ([1; 90] dias) (ver alíneas B e E de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
E. O final do 1º trimestre (90º dia de gestação) pertencente ao período em análise (ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
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A. Para se considerar uma [Consulta Médica de Vigilância] em saúde materna, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, os códigos ICPC-2 específicos de gravidez, que podem ser usados para classificar o A do SOAP, são
W78, W79, W84 ou sub-rubricas.
B. A datação da gravidez faz-se a partir da data da última menstruação (DUM), registada no módulo ou programa de saúde materna. A DUM
corresponde ao 1º dia de gravidez, não existindo dia "zero".
C. O registo de gravidez na lista de problemas, usando a ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde, deve ser feito de forma
a que a sua duração, definida pelos campos [Data inicio] e [Data fim] seja coincidente em pelo menos um dia com a duração da gravidez
respetiva no módulo ou programa de saúde materna, devendo verificar-se as 2 condições seguintes:
a) a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de fim] da gravidez registada no programa de saúde
materna (ver na alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS como se determina a [data de fim da gravidez]).
b) a [Data fim] do diagnóstico de gravidez ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa de saúde materna.
D. Nas grávidas, a [data de fim da gravidez] é determinado da seguinte forma:
a) Se existe uma [data de parto], a [data de fim da gravidez] é igual à [data de parto].
b) Se não existe uma [data de parto] e existe uma [data de parto corrigida], a [data de fim da gravidez] é igual à [data de parto corrigida].
c) Se não existe uma [data de parto] e não existe uma [data de parto corrigida], a [data de fim da gravidez] é igual à soma de 40 semanas (280
dias) com a DUM.
E. Excluem-se do denominador (e consequentemente do numerador) as grávidas que não tenham estado inscritas na unidade de saúde durante
pelo menos um dia do 1º trimestre de gravidez.

Observações Sobre Software
SAM:
A. No SAM, existem poucos registos de gravidez de lista de problemas, porque esta aplicação apenas faz o registo automático dos códigos
ICPC-2 de gravidez no sistema de episódios (não os transpondo para a lista de problemas). Assim, nesta aplicação de registo clínico, a alínea C
de OBSERVAÇÕES GERAIS deve ter a seguinte leitura:
O registo de gravidez na lista de problemas ou no sistema de episódios, usando a ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde,
deve ser feito de forma a que a sua duração seja coincidente em pelo menos um dia com a duração do registo no módulo ou programa de saúde
materna, devendo ser verdadeira a condição [AA ou (BB e CC)]:
AA. Existe pelo menos um registo de um dos códigos ICPC-2 relacionados com gravidez, no sistema de episódios, entre a DUM e a [data de fim]
da gravidez registada no programa de saúde materna (ver na alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS como se determina a [data de fim da
gravidez]).
BB. a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de fim] da gravidez registada no programa de saúde
materna (ver na alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS como se determina a [data de fim da gravidez]).
CC. a [Data fim] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa
de saúde materna.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 90 dias, coincidente como 1º trimestre de gravidez de cada utente incluída no denominador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de grávidas

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Materna

Utentes inscritos durante pelo menos um dia do acontecimento
monitorizado

Legenda
SOAP - Subjetivo Objetivo Avaliação Plano; DUM - Data da Última Menstruação
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012

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.26.01

2013.012.01

Proporção grávidas c/ 6+ cons. vigil. enferm.

Designação
Proporção de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna

Objetivo
Monitorização do Programa de Vigilância em Saúde Materna, área de acesso às consultas de enfermagem de saúde materna.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção puérperas que realizaram pelo menos 6 consultas de enfermagem de vigilância da gravidez.
Numerador: Contagem de puérperas que realizaram pelo menos 6 consultas de enfermagem de vigilância da gravidez.
Denominador: Contagem de puérperas.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Utentes incluídos no denominador.
B. Utentes que tiveram pelo menos 6 consultas de enfermagem de vigilância de gravidez ou de revisão do puerpério, no período compreendido
entre a DUM e o 42º dia de puerpério (ver alíneas A, B, C, E e F de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e F] é verdadeira:
A. Ser mulher;
B. Gravidez registada por um médico ou interno da unidade de saúde, no módulo ou no programa de saúde materna;
C. Gravidez não classificada como aborto (ver alínea G de OBSERVAÇÕES GERAIS);
D. Registo do diagnóstico médico de gravidez (códigos da ICPC-2 W78, W79 ou W84) na lista de problemas, no estado [ativo] (ver alínea D de
OBSERVAÇÕES GERAIS);
E. [Inscrição ativa] na unidade de saúde durante pelo menos 7 meses do período compreendido entre a DUM e a [data de fim da gravidez] (ver
alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
F. O 42º dia de puerpério, contabilizado a partir da [data de fim da gravidez], pertence ao período em análise do denominador (ver alíneas E e F
de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se considerar uma [Consulta de Enfermagem de Vigilância] em saúde materna, é necessária a existência de registos compatíveis com
uma das seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] que sejam realizados entre a
DUM e a [data de fim da gravidez]:
- C006 | Consulta de enfermagem de vigilância - SAPE
- C012 | Consulta de enfermagem de vigilância - MedicineOne
- C018 | Consulta de enfermagem de vigilância - VitaCare
Nota 1: Nas normas C006, C012 e C018, os códigos CIPE-B2 que podem ser usados para codificar [diagnósticos de enfermagem] ou
[intervenções de enfermagem] são os que se especificam em [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] > [Diagnósticos e
intervenções de enfermagem codificados pela CIPE] > [E002 | Vigilância em saúde materna]
Nota 2: Na norma C012, os códigos ICPC-2 específicos de gravidez, que podem ser usados para classificar o A do SOAP, são W78, W79, W84
ou sub-rubricas.
B. Para se considerar uma [Consulta de Enfermagem de Vigilância] de apoio à Revisão do Puerpério, é necessária a existência de registos
compatíveis com uma das seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] que sejam
realizados durante o puerpério (entre a [data de fim da gravidez] e o 42º dia seguinte a essa data):
- C006 | Consulta de enfermagem de vigilância - SAPE
- C012 | Consulta de enfermagem de vigilância - MedicineOne
- C018 | Consulta de enfermagem de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C006, C012 e C018, os códigos CIPE-B2 que podem ser usados para codificar [diagnósticos de enfermagem] ou
[intervenções de enfermagem] são os que se especificam em [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] > [Diagnósticos e
intervenções de enfermagem codificados pela CIPE] > [E005 | Consulta de revisão do puerpério]
Nota 2: Nas normas C012 e C18 é possível a criação de um registo no módulo ouu programa de saúde materna onde se assinala [revisão do
puerpério].
C. Contabiliza-se no máximo uma consulta de enfermagem de RP por grávida.
D. O registo de gravidez na lista de problemas, usando a ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde, deve ser feito de forma
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a que a sua duração, definida pelos campos [Data inicio] e [Data fim] seja coincidente em pelo menos um dia com a duração da gravidez
respetiva no módulo ou programa de saúde materna, devendo verificar-se as 2 condições seguintes:
a) a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de fim da gravidez] (ver definição mais à frente em
OBSERVAÇÕES GERAIS).
b) a [Data fim] do diagnóstico de gravidez ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa de saúde materna.
E. A [data de fim da gravidez] corresponde ao 1º dia do puerpério e é determinada da seguinte forma:
a) se a [data de parto] estiver registada, a [data de fim da gravidez] é igual à [data de parto].
b) se a [data de parto] não estiver registada e a [data de parto corrigida] estiver registada e se a [data de referência do indicador] for superior à
[data de parto corrigida] em 8 semanas (56 dias), a [data de fim da gravidez] é igual à [data de parto corrigida].
c) se a [data de parto] não estiver registada e a [data de parto corrigida] não estiver registada e se a [data de referência do indicador] for superior
à [data da última menstruação] em 48 semanas (336 dias), a [data de fim da gravidez] é igual à soma da [data da última menstruação] com 40
semanas (280 dias) .
F. Para efeitos de contabilização do puerpério, considera-se que a [data de fim da gravidez], tal como definida na alínea anterior, é o 1º dia de
puerpério (P1).
G. A classificação do registo de gravidez como [aborto], exclui a utente do denominador. Caso a gravidez termine em aborto (espontâneo ou
provocado), tal deve ser registado no módulo ou programa de saúde materna (ver OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE), para que seja
detetado pelo SIARS. Embora o aborto possa e deva ser registado no A do SOAP e classificado pela ICPC-2 como [episódio], tal não é
detectado pelo SIARS.

Observações Sobre Software
SAM:
A. É possível registar [Aborto] na janela [Revisão do puerpério], que é acessível a partir do botão [RP] do [programa de saúde materna]. O
[aborto] é selecionado na mesma lista em que é possível escolher o [tipo de parto].
B. No SAM, existem poucos registos de gravidez de lista de problemas, porque esta aplicação apenas faz o registo automático dos códigos
ICPC-2 de gravidez no sistema de episódios (não os transpondo para a lista de problemas). Assim, nesta aplicação de registo clínico, a alínea D
de OBSERVAÇÕES GERAIS deve ter a seguinte leitura: D. O registo de gravidez na lista de problemas ou no sistema de episódios, usando a
ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde, deve ser feito de forma a que a sua duração seja coincidente em pelo menos um
dia com a duração do registo no módulo ou programa de saúde materna, devendo ser verdadeira a condição [AA ou (BB e CC)]:
AA. Existe pelo menos um registo de um dos códigos ICPC-2 relacionados com gravidez, no sistema de episódios, entre a DUM e a [data de fim]
da gravidez registada no programa de saúde materna (ver na alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS como se determina a [data de fim da
gravidez]).
BB. a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de fim] da gravidez registada no programa de saúde
materna (ver na alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS como se determina a [data de fim da gravidez]).
CC. a [Data fim] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa
de saúde materna.
MEDICINEONE:
A. O [aborto] pode ser registado no módulo de saúde materna (por baixo da zona de registo da [data da última menstruação] e da [data de
parto]).

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O denominador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a
31 de dezembro inicia o período em análise do denominador a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de
novembro inicia o período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada grávida a este indicador é o facto de o 42º dia de puerpério pertencer ou não ao período em análise
do denominador, anteriormente definido.
- Para cada utente incluída no denominador, o período em análise inicia-se na DUM e termina no 42º dia do puerpério.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de grávidas

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Materna

Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do
acontecimento monitorizado

Legenda
DUM - Data da Última Menstruação; RP - Revisão do Puerpério
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013

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.42.01

2013.013.01

Proporção de puérperas com domicílio de
enfermagem

Designação
Proporção de puérperas com consulta domiciliária de enfermagem

Objetivo
Monitorização do programa de vigilância em saúde materna, área dos cuidados domicíliários de enfermagem a puérperas.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de puérperas que receberam visita domiciliária de enfermagem.
Numerador: Contagem de puérperas com pelo menos uma visita domiciliária de enfermagem.
Denominador: Contagem de puérperas.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Utentes incluídos no denominador.
B. Utentes que tiveram pelo menos 1 consulta domiciliária de enfermagem realizada durante o período do puerpério, ou seja, entre a [data de fim
da gravidez] e o 42º dia de puerpério (ver condições de registo de um domicílio de enfermagem para este indicador nas alíneas A e B de
OBSERVAÇÕES GERAIS e regras para datação do puerpério nas alíneas D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e F] é verdadeira:
A. Ser mulher;
B. Gravidez registada por um médico ou interno da unidade de saúde, no módulo ou no programa de saúde materna ;
C. Gravidez não classificada como aborto (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS);
D. Registo do diagnóstico médico de gravidez (códigos da ICPC-2 W78, W79 ou W84) na lista de problemas, no estado [ativo] (ver alínea C de
OBSERVAÇÕES GERAIS);
E. [Inscrição ativa] na unidade de saúde durante pelo menos 1 dia do período compreendido entre 1º e o 42º dia a contar da [data de fim da
gravidez] (ver alíneas D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
F. O 42º dia de puerpério, contabilizado a partir da [data de fim da gravidez], pertence ao período em análise do denominador (ver alíneas D e E
de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para contabilizar este tipo de consultas (domicílios de enfermagem em puérperas) é necessário que:
a) O [tipo de contato] seja classificado como [domicílio].
b) Os registos sejam compatíveis com uma das seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS
TERMOS]:
- C005 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - SAPE
- C011 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - MedicineOne
- C017 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - VitaCare
B. Algumas aplicações permitem que os enfermeiros assinalem que consultas por si realizadas são consultas de "REVISÃO DO PUERPÉRIO".
Não é obrigatório o registo de [consulta de revisão do puerpério] para que um domicílio efetuado por enfermeiros seja considerado nas regras de
inclusão desde indicador.
C. O registo de gravidez na lista de problemas, usando a ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde, deve ser feito de forma
a que a sua duração, definida pelos campos [Data inicio] e [Data fim] seja coincidente em pelo menos um dia com a duração da gravidez
respetiva no módulo ou programa de saúde materna, devendo verificar-se as 2 condições seguintes:
a) a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de fim da gravidez] (ver definição mais à frente em
OBSERVAÇÕES GERAIS).
b) a [Data fim] do diagnóstico de gravidez ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa de saúde materna.
D. A [data de fim da gravidez] corresponde ao 1º dia do puerpério e é determinada da seguinte forma:
a) se a [data de parto] estiver registada, a [data de fim da gravidez] é igual à [data de parto].
b) se a [data de parto] não estiver registada e a [data de parto corrigida] estiver registada e se a [data de referência do indicador] for superior à
[data de parto corrigida] em 8 semanas (56 dias), a [data de fim da gravidez] é igual à [data de parto corrigida].
c) se a [data de parto] não estiver registada e a [data de parto corrigida] não estiver registada e se a [data de referência do indicador] for superior
à [data da última menstruação] em 48 semanas (336 dias), a [data de fim da gravidez] é igual à soma da [data da última menstruação] com 40
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semanas (280 dias).
E. Para efeitos de contabilização do puerpério, considera-se que a [data de fim da gravidez], tal como definida na alínea anterior, é o 1º dia de
puerpério (P1).
F. A classificação do registo de gravidez como [aborto], exclui a utente do denominador. Caso a gravidez termine em aborto (espontâneo ou
provocado), tal deve ser registado no módulo ou programa de saúde materna (ver OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE), para que seja
detetado pelo SIARS. Embora o aborto possa e deva ser registado no A do SOAP e classificado pela ICPC-2 como [episódio], tal não é
detectado pelo SIARS.

Observações Sobre Software
SINUS / SAPE:
A. No SAPE, considera-se domicílio desde que seja selecionado o item [domicílio], em [local da consulta], na janela de [marcação]. É irrelevante
assinalar [ato de enfermagem] ou [consulta de enfermagem]. A consulta não pode ficar [pendente]. Deve ser [terminada].
SAM:
A. É possível registar [Aborto] na janela [Revisão do puerpério], que é acessível a partir do botão [RP] do [programa de saúde materna]. O
[aborto] é selecionado na mesma lista em que é possível escolher o [tipo de parto].
B. No SAM, existem poucos registos de gravidez de lista de problemas, porque esta aplicação apenas faz o registo automático dos códigos
ICPC-2 de gravidez no sistema de episódios (não os transpondo para a lista de problemas). Assim, nesta aplicação de registo clínico, a alínea C
de OBSERVAÇÕES GERAIS deve ter a seguinte leitura: C. O registo de gravidez na lista de problemas ou no sistema de episódios, usando a
ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde, deve ser feito de forma a que a sua duração seja coincidente em pelo menos um
dia com a duração do registo no módulo ou programa de saúde materna, devendo ser verdadeira a condição [AA ou (BB e CC)]:
AA. Existe pelo menos um registo de um dos códigos ICPC-2 relacionados com gravidez, no sistema de episódios, entre a DUM e a [data de fim]
da gravidez registada no programa de saúde materna (ver na alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS como se determina a [data de fim da
gravidez]).
BB. a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de fim] da gravidez registada no programa de saúde
materna (ver na alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS como se determina a [data de fim da gravidez]).
CC. a [Data fim] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa
de saúde materna.
MEDICINEONE:
A. Um contacto fica como [domicílio] se o respetivo [Tipo de contacto] foi definido como [domicílio].
B. O SIARS não lê informação que tenha sido registada no módulo de domicílios, a não ser que em simultâneo seja gerado um contacto do tipo
[domicílio].
C. O [aborto] pode ser registado no módulo de saúde materna (por baixo da zona de registo da [data da última menstruação] e da [data de
parto]).

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O denominador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a
31 de dezembro inicia o período em análise do denominador a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de
novembro inicia o período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada grávida a este indicador é o facto de o 42º dia de puerpério pertencer ou não ao período em análise
do denominador, anteriormente definido.
- Para cada utente incluída no denominador, o período em análise inicia-se na [data de fim da gravidez] e termina no 42º dia do puerpério.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de puérperas

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Materna

Utentes inscritos durante pelo menos um dia do acontecimento
monitorizado

Legenda
RP - Revisão do Puerpério
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014

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.12.01

2013.014.01

Proporção RN c/ cons. méd. vigil. até 28 dias
vida

Designação
Proporção de recém-nascidos com pelo menos uma consulta médica de vigilância realizada até aos 28 dias de vida

Objetivo
Monitorizar a vigilância precoce dos recém-nascidos.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção entre o número de recém-nascidos que efetuam a primeira consulta médica de vigilância na vida até aos 28
dias e o total de recém-nascidos inscritos.
Numerador: Contagem de recém-nascidos com pelo menos uma consulta médica de vigilância nos primeiros 28 dias de vida.
Denominador: Contagem de recém-nascidos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Utentes incluídos no denominador.
B. Com pelo menos uma consulta médica de vigilância (contacto direto), nos primeiros 28 dias de vida (ver alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Que completam 30 dias de vida durante o período em análise (ver alíneas D, E e F de OBSERVAÇÕES GERAIS).
B. Com [inscrição ativa] ou [esporádica] na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período compreendido entre o nascimento e os 28
dias de vida (ver alíneas D, E e F de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período compreendido entre o nascimento e os 60 dias de vida (ver
alíneas D, E e F de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] de recém-nascido, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, o código ICPC-2, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o A98 ou sub-rubricas.
B. Contabilizam-se no numerador os domicílios médicos realizados a recém-nascidos.
C. Para efeitos de datação das consultas e outros procedimentos em relação ao nascimento, considera-se que o dia do nascimento é o 1º dia de
vida (D1), mesmo que o nascimento tenha ocorrido já no fim do dia.
D. Contabilizam-se crianças que se inscrevam antes do 28º dia de vida na unidade de saúde como esporádicas (p.e. por o nome ainda não estar
registado na conservatória do registo civil), desde que o registo da [inscrição ativa] seja feito até ao 60º dia de vida e desde que se processe a
uma alteração do registo de [inscrição esporádica] para [inscrição ativa] (ver conceito de [inscrição ativa] na secção [Glossário e Legenda de
Outros Termos]). Caso o procedimento seja o da anulação do registo "esporádico", com criação de um novo registo com "inscrição ativa", a
criança será contabilizada no denominador mas a entrada para o numerador fica dependente da existência de uma consulta médica de vigilância
associada a esta novo registo de utente. Assim, o prazo para registos neste indicador é de 30 dias por forma a possibilitar os registos de
[inscrição ativa] até ao 60º dia de vida.
E. Se uma criança apenas se inscrever na unidade de saúde após os 28 dias de vida (p.e. por internamento hospitalar até aos 30 dias de vida),
não é contabilizada no denominador (nem no numerador).

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O denominador tem um período em análise de 1 ano. No denominador são incluídas crianças que completam 30 dias durante o respetivo
período em análise.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas inicia-se com o nascimento e termina ao 28º dia
de vida.
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Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de recém-nascidos

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos durante pelo menos um dia do acontecimento
monitorizado

Legenda
RN - recém-nascidos

015

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.43.01

2013.015.01

Proporção RN c/ domicílio enf. até 15º dia de
vida

Designação
Proporção de recém-nascidos com consulta domiciliária de enfermagem realizada até ao 15º dia de vida

Objetivo
Monitorizar os cuidados prestados aos recém-nascidos. Parâmetro "domicílios de enfermagem a recém-nascidos".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime proporção de recém-nascidos, que tiveram pelo menos um domicílio de enfermagem durante os primeiros 15 dias de vida.
Numerador: Contagem de recém-nascidos que tiveram pelo menos um domicílio de enfermagem durante os primeiros 15 dias de vida.
Denominador: Contagem de recém-nascidos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Utentes incluídos no denominador.
B. Com pelo menos um domicílio de enfermagem, nos primeiros 15 dias de vida (ver alíneas A e B de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Que completam 30 dias de vida durante o período em análise (ver alíneas B, C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
B. Com [inscrição ativa] ou [esporádica] na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período compreendido entre o nascimento e os 15
dias de vida (ver alíneas B, C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período compreendido entre o nascimento e os 60 dias de vida (ver
alíneas B, C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para contabilizar este tipo de consultas (domicílios a recém-nascidos) é necessário que:
a) O [tipo de contato] seja classificado como [domicílio].
b) Os registos sejam compatíveis com uma das seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS
TERMOS]:
- C005 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - SAPE
- C011 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - MedicineOne
- C017 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - VitaCare
B. Para efeitos de datação das consultas e outros procedimentos em relação ao nascimento, considera-se que o dia do nascimento é o 1º dia de
vida (D1), mesmo que o nascimento tenha ocorrido no final do dia.
C. Contabilizam-se crianças que se inscrevam antes do 15º dia de vida na unidade de saúde como esporádicas (p.e. por o nome ainda não estar
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registado na conservatória do registo civil), desde que o registo da [inscrição ativa] seja feito até ao 60º dia de vida e desde que se processe a
uma alteração do registo de [inscrição esporádica] para [inscrição ativa] (ver conceito de [inscrição ativa] na secção [Glossário e Legenda de
Outros Termos]). Caso o procedimento seja o da anulação do registo "esporádico", com criação de um novo registo com [inscrição ativa], a
criança será contabilizada no denominador mas não será possível a contabilização para o numerador pois o novo registo não terá uma domicílio
de enfermagem até ao 15º dia de vida. Assim, o prazo para registos neste indicador é de 30 dias por forma a possibilitar os registos de [inscrição
ativa] até ao 60º dia de vida.
D. Se uma criança apenas se inscrever na unidade de saúde após os 15 dias de vida (p.e. por internamento hospitalar até aos 20 dias de vida),
não é contabilizada no denominador (nem no numerador).

Observações Sobre Software
SINUS / SAPE:
A. No SAPE, considera-se domicílio desde que seja selecionado o item [domicílio], em [local da consulta], na janela de [marcação]. É irrelevante
assinalar [ato de enfermagem] ou [consulta de enfermagem]. A consulta não pode ficar [pendente]. Deve ser [terminada].
MEDICINEONE:
A. Um contacto fica como [domicílio] se o respetivo [Tipo de contacto] foi definido como [domicílio].
B. O SIARS não lê informação que tenha sido registada no módulo de domicílios, a não ser que em simultâneo seja gerado um contacto do tipo
[domicílio].

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O denominador tem um período em análise de 1 ano. No denominador são incluídas crianças que completam 30 dias durante o respetivo
período em análise.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas inicia-se com o nascimento e termina ao 15º dia
de vida.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de recém-nascidos

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos durante pelo menos um dia do acontecimento
monitorizado

Legenda
RN - recém-nascidos
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016

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.22.01

2013.016.01

Proporção crianças c/ 6+ cons. méd. vigil. 1º ano

Designação
Proporção de crianças com pelo menos 6 consultas médicas de vigilância de saúde infantil no 1º ano de vida

Objetivo
Acompanhamento do Programa de Saúde Infantil - 1º ano de vida. Monitorizar o cumprimento das orientações técnicas definidas para a
vigilância deste grupo vulnerável.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção entre o número de crianças que efetuaram pelo menos 6 consultas médicas de vigilância durante o 1º ano de
vida, no total de crianças que completaram 1 ano de idade.
Numerador: Contagem de crianças que efetuaram pelo menos 6 consultas médicas durante o 1º ano de vida.
Denominador: Contagem de crianças que completaram 1 ano de idade.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Ter pelo menos 6 consultas médicas de vigilância (contacto direto) até aos 11 meses de vida ([1, 330[ dias). Ver alíneas A, B e C de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Crianças que completam 1 ano de idade durante o período em análise;
B. Inscrição de qualquer tipo (inclui esporádica) na unidade de saúde desde data anterior ao 15º dia de vida (ver alínea D de OBSERVAÇÕES
GERAIS);
C. [Inscrição ativa] durante a totalidade do período compreendido entre os 45 e os 330 dias de vida (ver alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em saúde infantil, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, o código ICPC-2, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o A98 ou sub-rubricas.
B. Apenas se contabiliza uma consulta médica, por utente, por dia.
C. Para efeitos de datação das consultas e outros procedimentos em relação ao nascimento, considera-se que o dia do nascimento é o 1º dia de
vida (D1), mesmo que o nascimento tenha ocorrido já no fim do dia.
D. Contabilizam-se crianças que se inscrevam precocemente na unidade de saúde como esporádicas (p.e. por o nome ainda não estar registado
na conservatória do registo civil), desde que o registo da [inscrição ativa] seja feito até ao 45º dia de vida e desde que se processe a uma
alteração do registo de [inscrição esporádica] para [inscrição ativa]. Deve ser evitado o procedimento de "anular" a inscrição esporádica e criar
de novo "inscrição ativa", pois as consultas entretanto efetuadas (associadas à inscrição esporádica) não migram para a nova [inscrição ativa].

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O denominador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a
31 de dezembro inicia o período em análise do denominador a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de
novembro inicia o período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto de completar 1 ano de vida durante o período em análise do
denominador, anteriormente definido.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas inicia-se com o nascimento e termina ao 330º dia
de vida.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, cada criança tem [1, 2[ anos de idade.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
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- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto de completar 1 ano de vida durante o ano civil em curso.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas inicia-se com o nascimento e termina ao 330º dia
de vida.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso, cada criança tem [1, 2[ anos de idade.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de crianças

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do
acontecimento monitorizado

017

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.23.01

2013.017.01

Proporção crianças c/ 3+ cons. méd. vigil. 2º ano

Designação
Proporção de crianças com pelo menos 3 consultas médicas de vigilância de saúde infantil no 2º ano de vida

Objetivo
Acompanhamento do Programa de Saúde Infantil - 2º ano de vida. Monitorizar o cumprimento das orientações técnicas definidas para a
vigilância deste grupo vulnerável.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção entre o número de crianças que efetuaram pelo menos 3 consultas médicas durante o 2º ano de vida, no total
de crianças que completaram 2 anos de idade.
Numerador: Contagem de crianças que efetuaram pelo menos 3 consultas médicas durante o 2º ano de vida.
Denominador: Contagem de crianças que completaram 2 anos de idade.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Ter pelo menos 3 consultas médicas de vigilância (contacto direto) realizadas entre os 11 e os 23 meses de vida ([330; 700[ dias). Ver alíneas
A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS.
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 2 anos de idade durante o período em análise;
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, durante a totalidade do período compreendido entre os 12 e os 23 meses de vida ([365; 700[ dias).

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em saúde infantil, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, o código ICPC-2, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o A98 ou sub-rubricas.
B. Apenas se contabiliza uma consulta médica, por utente, por dia.
C. Para efeitos de datação das consultas e outros procedimentos em relação ao nascimento, considera-se que o dia do nascimento é o 1º dia de
vida (D1), mesmo que o nascimento tenha ocorrido já no fim do dia.
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Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O denominador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a
31 de dezembro inicia o período em análise do denominador a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de
novembro inicia o período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto de completar 2 anos de vida durante o período em análise do
denominador, anteriormente definido.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas coincide com o intervalo etário [330; 700[ dias de
vida.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, cada criança tem [2, 3[ anos de idade.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto de completar 2 anos de vida durante o ano civil em curso.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas coincide com o intervalo etário [330; 700[ dias de
vida.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso, cada criança tem [2, 3[ anos de idade.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de crianças

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do
acontecimento monitorizado

018

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.13.01

2013.018.01

Proporção de hipertensos com IMC (12 meses)

Designação
Proporção de utentes com hipertensão arterial, com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses

Objetivo
Monitorizar o acompanhamento dos utentes com hipertensão arterial: parâmetro "índice de massa corporal (IMC)".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com hipertensão arterial, com registo de IMC nos últimos 12 meses.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial, com registo de IMC nos últimos 12 meses.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e (D ou E)] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Que tenham pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses (ver alíneas A, B, e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Que tenham pelo menos um registo parametrizado do peso, nos últimos 12 meses (ver alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
D. Que tenham pelo menos um registo parametrizado de estatura, realizado após os 20 anos de idade do utente (ver alíneas A, B e C de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
E. Que tenham pelo menos um registo parametrizado de estatura, realizado nos 2 anos que antecedem a data de referência do indicador (ver
alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
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B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de hipertensão (rubricas da ICPC-2 K86 ou K87) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
A. Quando a unidade de observação é o médico ou a unidade de saúde, são contabilizados no numerador os utentes com registos de peso
realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde. Quando a unidade de observação é o ACES, são contabilizados no
numerador os utentes com registos de peso realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro de qualquer unidade de saúde. Os registos
de estatura podem ter sido registados por qualquer médico, interno ou enfermeiro de qualquer unidade de saúde (independentemente da
unidade de observação do indicador). Os registos médicos tornam prescindíveis os de enfermagem e vice-versa.
B. Os registos de IMC, peso e estatura podem ser realizados nos módulos ou programas de hipertensão, diabetes, planeamento familiar, saúde
infantil e saúde materna. Podem também ser registados noutros módulos das aplicações destinadas a registar parâmetros do exame objetivo, tal
como especificado em OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE. Não são contabilizados registos de texto livre no O do SOAP.
C. Não é obrigatório que o peso e altura sejam registados no mesmo dia. O peso deve ser registado durante os 12 meses que antecedem a data
de referência do indicador. A estatura deve estar registada pelo menos uma vez com data de medição posterior aos 20 anos de idade, ou, caso
o utente tenha menos de 22 anos, deve existir um registo nos 24 meses que antecedem a data de referência do indicador. No entanto, é
obrigatória a determinação e registo de IMC.

Observações Sobre Software
SAPE:
A. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados neste sistema.
SAM:
A. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna, saúde infantil
e planeamento familiar.
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados nas biometrias e nos módulos de hipertensão, diabetes, saúde materna, saúde infantil e
planeamento familiar.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável IMC): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável peso): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável estatura): Ver REGRAS DE CÁLCULO.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável IMC): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Numerador (variável peso): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Numerador (variável estatura): Ver REGRAS DE CÁLCULO.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com hipertensão arterial

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Hipertensão

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
IMC - Índice de Massa Corporal;
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019

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.10.01

2013.019.01

Proporção de hipertensos com PA em cada
semestre

Designação
Proporção de utentes com hipertensão arterial, com registo de pressão arterial em cada semestre

Objetivo
Monitorizar o acompanhamento dos utentes com hipertensão arterial: parâmetro "registo de pressão arterial".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com hipertensão arterial, com registo de pelo menos 2 pressões arteriais nos últimos 12 meses
(abrangendo 2 semestres).
Numerador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial, com registo de pelo menos 2 pressões arteriais nos últimos 12 meses
(abrangendo 2 semestres).
Denominador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Com pelo menos uma pressão arterial registada no último semestre (ver alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários de
PERÍODO EM ANÁLISE).
C. Com pelo menos uma pressão arterial registada no penúltimo semestre (ver alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários de
PERÍODO EM ANÁLISE).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. O diagnóstico de hipertensão (rubricas da ICPC-2 K86 ou K87) encontra-se na lista de problemas, com o estado de "ativo", durante pelo
menos os 6 meses que antecedem a data de referência do indicador (ver alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. São contabilizados no numerador os registos de pressão arterial realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
Se existir um registo de peso e altura no período em análise, realizado por um enfermeiro, não é necessário, nesse período em análise, a
existência de registos médicos e vice-versa.
B. Só se contabilizam registos de pressão arterial em que tanto a pressão sistólica como a diastólica tenham sido avaliadas e registadas na
mesma data.
C. Não se contabilizam registos de pressão arterial realizados em texto livre no SOAP;
D. Os utentes com hipertensão arterial diagnosticados de novo só são incluídos no denominador 6 meses após o registo do diagnóstico, por
forma a que passe tempo suficiente para a realização das atividades avaliadas no numerador.

Observações Sobre Software
SAM / SAPE:
A. A pressão arterial pode ser registada na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna, planeamento familiar e
saúde infantil. Pode também ser registada no SAPE.
MEDICINEONE
A. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. A pressão arterial pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne (campos de PA sistólica e PA diastólica):
- Biometrias;
- Módulo de hipertensão;
- Módulo de diabetes;
- Módulo de saúde infantil;
- Módulo de saúde materna;
- Módulo de planeamento familiar.
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Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O último semestre corresponde aos 6 meses que
antecedem a data de referência do indicador. O penúltimo semestre corresponde aos 6 meses anteriores. Por exemplo se a data de referência
do indicador for 30-04-2012, o 1º semestre fica comprendido entre 01-05-2011 e 31-10-2011 e o 2º semestre entre 01-11-2011 e 30-04-2012.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "HTA na lista de problemas"): Duração de 6 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
Os resultados do indicador calculado pelo método PERÍODO EM ANÁLISE FIXO crescem progressivamente entre 31 de janeiro e 30 de junho e
novamente entre 31 de julho e 31 de dezembro. Está construido para acumular resultados a partir de 1 de janeiro e a partir de 1 de julho. Os
resultados de determinado mês são comparáveis com os resultados calculados 6 meses antes.
Quando a data de referência do indicador pertence aos meses entre janeiro e junho, entram para o denominador os utentes com hipertensão
arterial diagnosticados nos anos anteriores e para o numerador os que têm uma pressão arterial entre 1 de Julho e 31 de dezembro do ano
anterior e outra pressão arterial entre 1 de Janeiro do ano em curso e a data de referência do indicador.
Quando a data de referência do indicador pertence aos meses julho e dezembro entram para o denominador os utentes com hipertensão arterial
com diagnóstico anterior a 30 de junho e para o numerador os que têm uma pressão arterial entre 1 de janeiro e 30 de junho do ano em curso e
outra pressão arterial entre 1 de julho do ano em curso e a data de referência do indicador.
- Numerador: Duração de 7 a 12 meses. Termina na data de referência do indicador. Quando a data de referência do indicador pertence ao
primeiro semestre do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido entre 1 de Julho e 31 de dezembro do ano precedente e
o segundo semestre entre 1 de janeiro e 30 de junho do ano em curso. Quando a data de referência do indicador pertence ao segundo semestre
do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho (do ano em curso) e o segundo semestre
entre 1 de Julho e 31 de dezembro (do ano em curso).
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "HTA na lista de problemas"): Duração de 1 a 6 meses, terminando na data de referência do indicador. Se a data de
referência do indicador pertence ao 1º semestre, o período em análise inicia-se a 1 de janeiro do ano corrente e o diagnóstico de HTA deve estar
registado como "ativo" na lista de problemas com data anterior a 1 de janeiro até à data de referência do indicador, para que se considere
verdadeira a condição B do denominador (assume-se que se manterá "ativa" até 30 de junho). Se a data de referência do indicador pertence ao
2º semestre, o período em análise inicia-se a 1 de Julho do ano corrente e o diagnóstico de HTA deve estar registado como "ativo" na lista de
problemas com data anterior a 1 de Julho até à data de referência do indicador, para que se considere verdadeira a condição B do denominador
(assume-se que se manterá "ativo" até 31 de dezembro).

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com hipertensão arterial

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Hipertensão

Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do período em
análise

Legenda
PA - Pressão arterial;
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020

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.20

2013.020.01

Proporção hipertensos < 65 A, com PA < 150/90

Designação
Proporção de utentes com hipertensão arterial, com idade inferior a 65 anos, com pressão arterial inferior a 150/90 mmHg

Objetivo
Monitorizar o acompanhamento dos utentes com hipertensão arterial: parâmetro "resultado da pressão arterial".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com hipertensão arterial, com idade inferior a 65 anos, com pelo menos uma medição de pressão
arterial nos últimos 6 meses e último resultado inferior a 150/90 mmHg.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial, com pressão arterial inferior a 150/90 mmHg nos últimos 6 meses.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial, com idade inferior a 65 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. O último registo de pressão arterial, registado no semestre que antecede a data de referência do indicador, deve ser inferior a 150/90 mmmHg
(ver alíneas A, B, C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS)
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de hipertensão (rubricas da ICPC-2 K86 ou K87) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".
C. Ter idade inferior a 65 anos (medida na data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e a 31 de
dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo").

Observações Gerais
A. São contabilizados no numerador os registos de pressão arterial realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
B. Só se contabilizam registos de pressão arterial em que tanto a pressão sistólica como a diastólica tenham sido avaliadas e registadas na
mesma data.
C. Não se contabilizam registos realizados em texto livre no SOAP.
D. Quando existe mais do que um registo no período em análise, apenas se contabiliza o último registado.

Observações Sobre Software
SAM / SAPE:
A. A pressão arterial pode ser registada na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna, planeamento familiar e
saúde infantil. Pode também ser registada no SAPE.
MEDICINEONE
A. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. A pressão arterial pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne (campos de PA sistólica e PA diastólica):
- Biometrias;
- Módulo de hipertensão;
- Módulo de diabetes;
- Módulo de saúde infantil;
- Módulo de saúde materna;
- Módulo de planeamento familiar;

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 6 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
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INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 6 meses, terminando na data de referência do indicador. Quando a data de referência do indicador se situa nos
primeiros 6 meses do ano, o período em análise inicia-se a 1 de janeiro do ano em curso. Quando a data de referência do indicador se situa nos
últimos 6 meses do ano, o período em análise inicia-se a 1 de julho do ano em curso.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com hipertensão arterial

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Hipertensão

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
PA - Pressão arterial

021

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.16

2013.021.01

Proporção hipertensos, c/ prescrição de tiazidas

Designação
Proporção de utentes com hipertensão arterial, com prescrição de anti-hipertensores do tipo tiazídico

Objetivo
Monitorizar a prescrição dos utentes com hipertensão arterial e a adequação dessa prescrição às normas publicadas na área da hipertensão,
parâmetro "prescrição de diurético do tipo tiazídico".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com hipertensão arterial, com pelo menos uma prescrição de diurético do tipo tiazídico nos últimos
12 meses.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial, com pelo menos uma prescrição de diurético do tipo tiazídico nos últimos 12
meses.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Na data de referência do indicador, existe pelo menos um diurético do tipo tiazídico registado na terapêutica crónica (ver alíneas A, B, C, D e
E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Existe pelo menos um diurético do tipo tiazídico prescrito nos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (ver alíneas A, B, C,
D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de hipertensão (rubricas da ICPC-2 K86 ou K87) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
A. São contabilizados todas as prescrições e registos na terapêutica crónica de medicamentos diuréticos pertencentes ao grupo 3.4.1.1 da
classificação farmacoterapêutica de medicamentos (CFT).
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B. Contabilizam-se medicamentos diuréticos tiazídicos isolados ou em associação.
C. Não se contabilizam no numerador utentes a quem tenham sido prescritos diuréticos no ano anterior se não coexistirem diuréticos registados
na terapêutica crónica.
D. Não se contabilizam no numerador utentes que à data de referência do indicador tenham diuréticos registados na terapêutica crónica, se
nenhum diurético tiver sido prescrito no último ano.
E. A classe ATC do registo na terapêutica crónica deve ser igual à classe ATC de pelo menos uma prescrição. A prescrição e o registo na
terapêutica crónica não necessitam ter a mesma [forma farmacêutica], nem o mesmo [nome do medicamento] nem a mesma [dosagem].

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.
SAM:
A. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de
referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com hipertensão arterial

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Hipertensão

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
CFT - Classificação Farmacoterapêutica de Medicamentos; DCI - Denominação Comum Internacional; ATC - Classificação "Anatomical
Therapeutic Chemical"
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022

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.17

2013.022.01

Proporção hipertensos sem DM c/ prescrição
ARA II

Designação
Proporção de utentes com hipertensão arterial, sem diabetes, com prescrição de antagonistas dos recetores da angiotensina II

Objetivo
Monitorizar a prescrição dos utentes com hipertensão arterial e a adequação dessa prescrição às normas publicadas na área da hipertensão,
parâmetro "prescrição de antagonistas dos recetores da angiotensina (ARA) II".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com hipertensão arterial, sem diabetes, com pelo menos uma prescrição de antagonistas dos
recetores da angiotensina II (ARA2) nos últimos 12 meses.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial, sem diabetes, com pelo menos uma prescrição de ARA2 nos últimos 12
meses.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial, sem diabetes.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Na data de referência do indicador, existe pelo menos um ARA II registado na terapêutica crónica (ver alíneas A, B, C, D e E de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Existe pelo menos um ARA II nos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (ver alíneas A, B, C, D e E de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de hipertensão (rubricas da ICPC-2 K86 ou K87) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".
C. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) não se encontra na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
A. São contabilizados todas as prescrições e registos na terapêutica crónica de medicamentos ARA II pertencentes ao grupo 3.4.2.2 da
classificação farmacoterapêutica de medicamentos (CFT).
B. Contabilizam-se ARA II isolados ou em associação.
C. Não se contabilizam no numerador utentes a quem tenham sido prescritos ARA II no ano anterior se não coexistirem ARA II registados na
terapêutica crónica.
D. Não se contabilizam no numerador utentes que à data de referência do indicador tenham ARA II registados na terapêutica crónica, se nenhum
ARA II tiver sido prescrito no último ano.
E. A classe ATC do registo na terapêutica crónica deve ser igual à classe ATC de pelo menos uma prescrição. A prescrição e o registo na
terapêutica crónica não necessitam ter a mesma [forma farmacêutica], nem o mesmo [nome do medicamento] nem a mesma [dosagem].

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.
SAM:
A. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.
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Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de
referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com hipertensão arterial

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Hipertensão

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
CFT - Classificação Farmacoterapêutica de Medicamentos; DCI - Denominação Comum Internacional; ARA II - Antagonistas dos Recetores da
Angiotensina II; ATC - Classificação "Anatomical Therapeutic Chemical"

023

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.21

2013.023.01

Proporção hipertensos com risco CV (3 A)

Designação
Proporção de utentes com hipertensão arterial (sem doença cardiovascular nem diabetes), com determinação de risco cardiovascular nos
últimos 3 anos

Objetivo
Monitorizar o programa de hipertensão: parâmetro "risco cardiovascular"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com hipertensão arterial (sem doença cardiovascular nem diabetes) e com pelo menos uma
avaliação de risco cardiovascular nos últimos 36 meses.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial (sem doença cardiovascular nem diabetes) e com pelo menos uma
avaliação de risco cardiovascular nos últimos 36 meses.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos uma avaliação de risco cardiovascular, nos últimos 36 meses (Ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de hipertensão (rubricas da ICPC-2 K86 ou K87) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".
C. Na data de referência do indicador, nenhum dos diagnósticos seguintes está ativo na lista de problemas: diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou
T90); enfarte agudo do miocárdio (K75); trombose ou acidente vascular cerebral (K90); aterosclerose ou doença vascular periférica (K92).
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D. Ter idade igual ou superior a 40 anos (medida na data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e a
31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo").

Observações Gerais
A. O prazo para registos é de 30 dias pois a avaliação do risco cardiovascular depende de resultados de exames.

Observações Sobre Software
SAM:
A. O risco cardiovascular pode ser registado quer na ficha ficha individual quer na ficha de hipertensão, sendo contabilizado para este indicador
independentemente da ficha onde é registado.
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. O risco cardiovascular pode ser registado no módulo de hipertensão.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com hipertensão arterial

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Hipertensão

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica; CV - cardiovascular
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024

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.16.01

2013.024.01

Proporção hipertensos com registo de GRT

Designação
Proporção de utentes com hipertensão arterial, com registo da gestão do regime terapêutico (3 itens) no último ano

Objetivo
Monitorizar o programa de hipertensão: parâmetro "gestão do regime terapêutico"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com hipertensão arterial, com registo da gestão do regime terapêutico (3 itens), no último ano.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial, com registo da gestão do regime terapêutico (3 itens).
Denominador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Existe pelo menos um novo registo de gestão do regime terapêutico nos 3 itens (hábitos alimentares, hábitos de exercício físico e regime
medicamentoso), ou manutenção do estado ativo, efetuado por um dos enfermeiros da unidade de saúde, nos últimos 12 meses (ver alínea A de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de hipertensão (rubricas da ICPC-2 K86 ou K87) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
A. Para considerar o diagnóstico de Gestão de Regime Terapêutico (GRT) é necessário que o enfermeiro avalie e registe também como
diagnósticos, 3 grupos de status da GRT:
- Conhecimentos sobre exercício físico.
- Conhecimentos sobre hábitos alimentares.
- Conhecimentos sobre regime medicamentoso.

Observações Sobre Software
SAPE
A. A leitura deste indicador é baseada nos registos da [Especificação] do [Fenómeno], realizados em modo de texto livre.
Apenas são contabilizados fenómenos parametrizados a partir do registo da CIPE (versão beta) com o código 1A.1.1.2.2.1.1.9.1.5 (Gestão do
Regime Terapêutico).
O indicador não verifica o juízo associado ao fenómeno, isto é, não verifica se foi ou não "demonstrado". Apenas verifica se ao longo do período
em análise do indicador existem registos de GRT para cada um dos 3 eixos avaliados:
- Conhecimentos sobre exercício físico. A expressão "exercício físico" pode estar escrita com ou sem acentos. A expressão "exercício físico"
pode ser substituída pela expressão "actividade física" ou pela expressão "atividade física".
- Conhecimentos sobre hábitos alimentares. A palavra "hábitos" pode estar escrita com ou sem acentos. A expressão "hábitos alimentares" pode
ser substituída pela palavra "alimentação" ou pela expressão "regime alimentar".
- Conhecimentos sobre regime medicamentoso. A expressão "regime medicamentoso" pode ser substituída pela palavra "medicamento" ou pela
palavra "fármaco" (com ou sem acentos).
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. O registo de GRT nos 3 eixos (exercício físico, alimentação e terapêutica) pode ser feito no módulo de hipertensão, devendo ser assinaladas
as 3 "chekbox". Não é necessário que as 3 estejam assinaladas no mesmo dia.
VITACARE:
A. AVALIAÇÃO DE GRT - ATIVIDADE FÍSICA
Contabiliza caso haja registo de alguma das seguintes intervenções de enfermagem:
1. Consulta de Enfermagem - Intervenções - Hipertensão - - Intervenções/Ensinos
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a. Educar sobre hábitos de exercício
b. Incentivar a atividade física
B. AVALIAÇÃO DE GRT - ALIMENTAÇÃO
Contabiliza caso haja registo de alguma das seguintes intervenções de enfermagem:
1. Consulta de Enfermagem - Intervenções - Hipertensão - Intervenções/Ensinos
a. Educar sobre hábitos alimentares
C. AVALIAÇÃO DE GRT - MEDICAÇÃO
Contabiliza caso haja registo de alguma das seguintes intervenções de enfermagem:
1. Consulta de Enfermagem - Intervenções - Hipertensão - Intervenções/Ensino
a. Instruir sobre regime medicamentoso

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com hipertensão arterial

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Hipertensão

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
GRT - Gestão de Regime Terapêutico
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025

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.35

2013.025.01

Proporção de hipertensos, c/ acompanh.
adequado

Designação
Proporção de utentes com hipertensão arterial, com acompanhamento adequado

Objetivo
Monitorizar o programa de hipertensão.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com hipertensão arterial, com acompanhamento de acordo com as normas da DGS.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial com acompanhamento adequado.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial.

Regras de cálculo
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e F e G e H e I e J e K e L] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos 1 consulta médica de vigilância em hipertensão, realizada num dos semestres (ver alíneas A e G de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
C. Ter pelo menos 1 consulta médica ou de enfermagem de vigilância em hipertensão, realizada no outro semestre (ver alíneas A, B e G de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
D. Com pelo menos uma pressão arterial registada no último semestre (ver alíneas C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários de
PERÍODO EM ANÁLISE).
E. Com pelo menos uma pressão arterial registada no penúltimo semestre (ver alíneas C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários de
PERÍODO EM ANÁLISE).
F. Na última pressão arterial registada (há menos de 6 meses), a pressão é inferior a 150/90 mmHg (ver alíneas C, D e E de OBSERVAÇÕES
GERAIS e comentários sobre PERÍODO EM ANÁLISE). Condição apenas aplicável a utentes com menos de 65 anos (ver alíneas F e O de
OBSERVAÇÕES GERAIS);
G. Ter pelo menos uma avaliação de risco cardiovascular, realizada nos últimos 36 meses. Condição apenas aplicável a utentes com 25 ou mais
anos (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS) e sem nenhum dos seguintes diagnósticos ativo na lista de problemas (à data de referência do
indicador): diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90); enfarte agudo do miocárdio (K75); trombose ou acidente vascular cerebral (K90);
aterosclerose ou doença vascular periférica (K92).
H. Ter pelo menos um resultado de microalbuminúria (ou análise equivalente), realizada nos últimos 36 meses (ver alínea H de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
I. Ter pelo menos um resultado de colesterol total, colesterol HDL e triglicéridos, realizados nos últimos 36 meses (ver alínea I de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
J. Que tenham pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses (ver alíneas J, K, L e M de OBSERVAÇÕES GERAIS).
K. Que tenham pelo menos um registo parametrizado do peso, medido nos últimos 12 meses (ver alíneas J, K, L e M de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
L. Que tenham pelo menos um registo parametrizado de estatura, medido após os 20 anos de idade do utente, ou nos 2 anos que antecedem a
data de referência do indicador (ver alíneas J, K, L e M de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. O diagnóstico de hipertensão (rubricas da ICPC-2 K86 ou K87) encontra-se na lista de problemas, com o estado de "ativo", durante pelo
menos os 6 meses que antecedem a data de referência do indicador (ver alínea N de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em HTA, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das seguintes
normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, os códigos ICPC-2 específicos de HTA, que podem ser usados para classificar o A do SOAP são o K86,
o K87 ou sub-rubricas.
B. Para se considerar uma [Consulta de Enfermagem de Vigilância] em HTA, é necessária a existência de registos compatíveis com uma das
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seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C006 | Consulta de enfermagem de vigilância - SAPE
- C012 | Consulta de enfermagem de vigilância - MedicineOne
- C018 | Consulta de enfermagem de vigilância - VitaCare
Nota 1: Nas normas C006, C012 e C018, os códigos CIPE-B2 que podem ser usados para codificar [diagnósticos de enfermagem] ou
[intervenções de enfermagem] são os que se especificam em [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] > [Diagnósticos e
intervenções de enfermagem codificados pela CIPE] > [E004 | Vigilância em hipertensão]
Nota 2: Na norma C012, os códigos ICPC-2 específicos de HTA, que podem ser usados para classificar o A do SOAP são o K86, o K87 ou subrubricas.
C. São contabilizados no numerador os registos de pressão arterial realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
D. Só se contabilizam registos de pressão arterial em que tanto a pressão sistólica como a diastólica tenham sido avaliadas e registadas na
mesma data.
E. Não se contabilizam registos de pressão arterial realizados em texto livre no SOAP;
F. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".
G. É necessária a existência de 1 consulta médica e 1 de enfermagem (em semestres diferentes) ou 2 consultas médicas (em semestres
diferentes);
H. Os códigos da tabela de MCDTs, válidos para registar microalbuminúria (ou análise equivalente) são os seguintes: A560.6 (microalbuminúria),
A1318.2 (Albumina de baixa concentração) e A596.7 (proteinúria). O código da microalbuminúria A560.6 permite requisitar a [microalbuminúria
de 24 horas], a [microalbuminúria de 12 horas] e a [microalbuminúria em amostra de urina]. Quando esta análise for efetuada na unidade de
saúde (utilizando p.e. o Micralteste) a mesma pode ser registada em campo(s) específicos criados pelas aplicações de registo clínico para o
efeito. Apenas se contabilizam microalbuminúrias ou as proteinúrias com resultado registado. A data que deve ser usada para verificar se a
microalbuminúria está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo até 30 dias
após o fim do período em análise. O registo é válido se for realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
I. Os códigos da tabela de MCDTs, válidos para o colesterol total, para o colesterol HDL e para os triglicéridos são respetivamente o A1029.9, o
A412.0 e o A620.3. A data que deve ser usada para verificar se estas análises estão ou não dentro do período em análise é a "data de
realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo, até 30 dias após a data de referência do indicador. As análises podem ser
requisitadas em documentos diferentes. A data de realização das 3 análises pode ser diferente.
J. Quando a unidade de observação é o médico ou a unidade de saúde, são contabilizados no numerador os utentes com registos de peso
realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde. Quando a unidade de observação é o ACES, são contabilizados no
numerador os utentes com registos de peso realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro de qualquer unidade de saúde.
K. Os registos de estatura podem ter sido registados por qualquer médico, interno ou enfermeiro de qualquer unidade de saúde
(independentemente da unidade de observação do indicador).
L. Os registos de IMC, peso e estatura podem ser realizados nos módulos ou programas de hipertensão, diabetes, planeamento familiar e saúde
materna. Podem também ser registados noutros módulos das aplicações destinadas a registar parâmetros do exame objetivo, tal como
especificado em OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE. Não são contabilizados registos de texto livre no O do SOAP.
M. Não é obrigatório que o peso e altura sejam registados no mesmo dia. O peso deve ser registado durante os 12 meses que antecedem a data
de referência do indicador. A estatura deve estar registada pelo menos uma vez com data de medição posterior aos 20 anos de idade, ou, caso
o utente tenha menos de 22 anos, deve existir um registo nos 24 meses que antecedem a data de referência do indicador. No entanto, é
obrigatória a determinação e registo de IMC.
N. Os utentes com hipertensão arterial diagnosticados de novo só são incluídos no denominador 6 meses após o registo do diagnóstico, por
forma a que passe tempo suficiente para a realização de algumas das atividades avaliadas no numerador.
O. A condição da pressão arterial é avaliada apenas em utentes com menos de 65 anos, pois é controverso, do ponto de vista clínico, exigir esse
tipo de limiar de pressão arterial para utentes com idade superior. Para além disso, existe outro indicador (Proporção de utentes com hipertensão
arterial com idade inferior a 65 anos, com pressão arterial inferior a 150/90 mmHg), que já segue esta lógica.

Observações Sobre Software
SAPE:
A. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados neste sistema.
B. A pressão arterial pode ser registada neste sistema.
SAM:
A. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna, planeamento
familiar e saúde infantil.
B. A pressão arterial pode ser registada na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna, planeamento familiar e
saúde infantil.
C. A microalbuminúria pode ser registada no módulo de MCDTs e em campos específicos existentes na ficha de hipertensão e na ficha de
diabetes.
D. O risco cardiovascular pode ser registado com data na ficha individual, podendo assim ser contabilizado pelo SIARS para efeitos de indicador.
Embora na ficha de hipertensão exista um campo para registo do último risco CV, o SIARS não pode entrar em linha de conta com este registo,
pois não tem associada uma data.
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. A pressão arterial pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne (campos de PA sistólica e PA diastólica):
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- Biometrias;
- Módulo de hipertensão;
- Módulo de diabetes;
- Módulo de saúde infantil;
- Módulo de saúde materna;
- Módulo de planeamento familiar;
C. A proteinúria, o colesterol total, o colesterol HDL e os triglicéridos podem ser registados quer no módulo de análises quer no módulo de
MCDTs. O SIARS contabiliza os registados no módulo de análises.
D. A microalbuminúria teve como código válido até 1-5-2013, o A560.6 (microalbuminúria) que era apenas lido pelo SIARS a partir do módulo de
análises (apesar de poder também ser registado no módulo de MCDT). A partir de 1-5-2013, o código nacional válido passou a ser o 1318.2
(Albumina de baixa concentração), apenas registável no módulo de MCDT (e lido pelo SIARS nas tabelas correspondentes a esse módulo).
E. A microalbuminúria pode também ser registada nos campos criados para o efeito quer no módulo de hipertensão, quer no módulo de
diabetes.
F. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados nas biometrias e nos módulos de hipertensão, diabetes, saúde materna, planeamento
familiar e saúde infantil.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variáveis "consulta médica", "consulta de enfermagem"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O
último semestre corresponde aos 6 meses que antecedem a data de referência do indicador. O penúltimo semestre corresponde aos 6 meses
anteriores. Por exemplo se a data de referência do indicador for 30-04-2012, o 1º semestre fica comprendido entre 01-05-2011 e 31-10-2011 e o
2º semestre entre 01-11-2011 e 30-04-2012.
- Numerador (variável "registo de pressão arterial em 2 semestres"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O
último semestre corresponde aos 6 meses que antecedem a data de referência do indicador. O penúltimo semestre corresponde aos 6 meses
anteriores. Por exemplo se a data de referência do indicador for 30-04-2012, o 1º semestre fica comprendido entre 01-05-2011 e 31-10-2011 e o
2º semestre entre 01-11-2011 e 30-04-2012.
- Numerador (variável "resultado da pressão arterial"): Duração de 6 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "registo do risco cardiovascular"): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "microalbuminúria"): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "colesterol total, colesterol HDL e triglicéridos"): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "IMC"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "peso"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "estatura"): Ver REGRAS DE CÁLCULO.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "HTA na lista de problemas"): Duração de 6 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variáveis "consulta médica", "consulta de enfermagem"): Duração de 7 a 12 meses. Termina na data de referência do indicador.
Quando a data de referência do indicador pertence ao primeiro semestre do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido
entre 1 de julho e 31 de dezembro do ano precedente e o segundo semestre entre 1 de janeiro e 30 de junho do ano em curso. Quando a data
de referência do indicador pertence ao segundo semestre do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido entre 1 de
janeiro e 30 de junho (do ano em curso) e o segundo semestre entre 1 de julho e 31 de dezembro (do ano em curso).
- Numerador (variável "registo de pressão arterial em 2 semestres"): Duração de 7 a 12 meses. Termina na data de referência do indicador.
Quando a data de referência do indicador pertence ao primeiro semestre do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido
entre 1 de julho e 31 de dezembro do ano precedente e o segundo semestre entre 1 de janeiro e 30 de junho do ano em curso. Quando a data
de referência do indicador pertence ao segundo semestre do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido entre 1 de
janeiro e 30 de junho (do ano em curso) e o segundo semestre entre 1 de julho e 31 de dezembro (do ano em curso).
- Numerador (variável "resultado da pressão arterial"): Duração de 1 a 6 meses, terminando na data de referência do indicador. Quando a data
de referência do indicador se situa nos primeiros 6 meses do ano, o período em análise inicia-se a 1 de janeiro do ano em curso. Quando a data
de referência do indicador se situa nos últimos 6 meses do ano, o período em análise inicia-se a 1 de julho do ano em curso.
- Numerador (variável "registo do risco cardiovascular"): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de
referência do indicador.
- Numerador (variável "microalbuminúria"): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de referência do
indicador.
- Numerador (variável "colesterol total, colesterol HDL e triglicéridos"): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina
na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "IMC"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "peso"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do
indicador.
- Numerador (variável "estatura"): Ver REGRAS DE CÁLCULO.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "HTA na lista de problemas"): Duração de 1 a 6 meses, terminando na data de referência do indicador. Se a data de
referência do indicador pertence ao 1º semestre, o período em análise inicia-se a 1 de janeiro do ano corrente e o diagnóstico de HTA deve estar
registado como "ativo" na lista de problemas pelo menos desde 1 de janeiro até à data de referência do indicador, para que se considere
verdadeira a condição B do denominador (assume-se que se manterá "ativa" até 30 de junho). Se a data de referência do indicador pertence ao
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2º semestre, o período em análise inicia-se a 1 de julho do ano corrente e o diagnóstico de HTA deve estar registado como "ativo" na lista de
problemas pelo menos desde 1 de julho até à data de referência do indicador, para que se considere verdadeira a condição B do denominador
(assume-se que se manterá "ativo" até 31 de dezembro).

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com hipertensão arterial

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Hipertensão

Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do período em
análise

Legenda
PA - Pressão arterial; MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica
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026

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.02.01

2013.026.01

Proporção hipertensos >= 25A, c/ vacina tétano

Designação
Proporção de utentes com hipertensão arterial, com 25 ou mais anos, que têm a vacina antitetânica atualizada

Objetivo
Monitorizar o programa de hipertensão: parâmetro "vacina antitetânica"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com hipertensão arterial, com 25 ou mais anos, com vacina antitetânica atualizada.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial, com 25 ou mais anos e com vacina antitetânica atualizada.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial, com 25 ou mais anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Pelo menos uma inoculação de tétano (vacina com código Td, DT ou T) nos 10 anos anteriores, com registo de 3ª dose ou superior (ver
alíneas A e B de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de hipertensão (rubricas da ICPC-2 K86 ou K87) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".
C. Ter idade igual ou superior a 25 anos (medida na data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e a
31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo").

Observações Gerais
A. As vacinas devem ser registadas no SINUS. O SIARS apenas faz leitura de informação contida na base de dados do SINUS. Contabilizam-se
todas as vacinas registadas, independentemente do titular do registo pertencer ou não à unidade de saúde.
B. O PNV recomenda, relativamente à vacina do tétano, 3 inoculações de vacina e dai para a frente, reforços de 10 em 10 anos. Para efeitos do
cumprimento deste indicador, aceita-se o [registo simplificado] da 3ª dose ou superior nos últimos 10 anos.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 109 (9 anos e 1 mês) a 120 meses (10 anos). Tem início a 1 de janeiro do ano N-9 e termina na data de referência do
indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com hipertensão arterial

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Hipertensão

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
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PA - Pressão arterial

027

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.01.01

2013.027.01

Proporção crianças 2A, c/ PNV cumprido até 2A

Designação
Proporção de crianças com 2 anos, com PNV totalmente cumprido até ao 2º aniversário

Objetivo
Monitorizar o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV) nos utentes com inscrição ativa - coorte dos 2 anos.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de crianças com PNV totalmente cumprido na data do 2º aniversário, entre as que completam 2 anos.
Numerador: Contagem de crianças com PNV totalmente cumprido na data do 2º aniversário.
Denominador: Contagem de crianças que completam 2 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Têm o PNV totalmente cumprido às zero horas do dia em que completam 2 anos (ver alíneas A, B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 2 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Os registos de vacinas devem ser efetuados no SINUS. Contabilizam-se todas as vacinas registadas, independentemente do titular do registo
pertencer ou não à unidade de saúde.
B. São incluídos no numerador, as crianças que à data de referência do indicador, tenham registos de inoculações de vacinas que permitam
afirmar que às zero horas do dia em que completam 2 anos de idade, tinham o PNV totalmente cumprido pelo [esquema cronológico
recomendado] ou pelo [esquema cronológico de recurso] adaptado à idade. Assim, as datas de inoculação devem ser anteriores à data do 2º
aniversário de cada criança, mas as datas de registo podem ir até à data de referência do indicador.
C. Aceita-se a realização de [registo completo] ou de [registo simplificado]. No [registo completo], todas as inoculações de cada tipo de vacina
devem estar registadas. No [registo simplificado], apenas é necessário que a última dose da vacina esteja registada, com especificação da data
de inoculação e do nº de ordem da inoculação. Aceita-se que umas vacinas estejam com [registo completo] e outras com [registo simplificado]
D. Quando uma criança tem serologia positiva para uma doença prevenível por uma das vacinas do PNV, é possível registar no SINUS o estado
de [Imunizado], associado a essa vacina. Da mesma forma, se uma criança tiver contra-indicação para a administração de uma vacina, é
possível registar que a mesma se encontra [contra-indicada]. As vacinas relativamente às quais é colocado o atributo [imunizado] ou o atributo
[contra-indicado] são classificadas como cumpridas. Não são incluídos no numerador os utentes que recusam uma ou mais inoculações de
vacina.
E. Uma criança é incluída no numerador se a condição [AA e (BB ou CC) e (DD ou EE) e (FF ou GG) e (HH ou II) e (JJ ou KK) e (LL ou MM)] for
verdadeira:
AA. Pelo menos 1 inoculação e registo de BCG ou um registo de cicatriz de BCG ou um registo de prova tuberculínica (inoculação ou realização
até data do 2º aniversário).
BB. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB até à data do 2º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
CC. Registo de VHB ou VHAB com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
DD. Inoculação de Hib ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPwHibVIP, realizada no intevalo [15; 24[ meses de
idade (registo até à data de referência do indicador).
EE. Registo de Hib ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPwHibVIP com estado de [Imunizado] ou [Contra-indicado]
(até à data de referência do indicador).
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FF. Inoculação da 4ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP até à data
do 2º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
GG. Registo de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado de [Imunizado] ou [Contraindicado] (até à data de referência do indicador).
HH. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP até à data do 2º aniversário (registo até à
data de referência do indicador).
II. Registo de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência
do indicador).
JJ. Nas crianças nascidas antes de 1-12-2010, é necessária pelo menos uma inoculação de MenC após a data do 1º aniversário (registo até à
data de referência do indicador); Nas crianças nascidas em 1-12-2010 ou depois, pelo menos uma inoculação de MenC anterior à data do 2º
aniversário (registo até à data de referência do indicador);
KK. Registo de MenC com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
LL. Inoculação de VASPR até à data do 2º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
MM. Registo de VASPR com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
F. São incluídos no denominador deste indicador todos os utentes inscritos na unidade de observação à data de referência do indicador. O
SIARS contabiliza no denominador também os utentes [excluídos] do módulo de vacinação do SINUS;

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "inoculação de vacinas do PNV"): Coincidente com os 2 primeiros anos de vida de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, tem [2, 3[ anos.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "inoculação de vacinas do PNV"): Coincidente com os 2 primeiros anos de vida de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso tem [2, 3[ anos.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de crianças

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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028

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.01.02

2013.028.01

Proporção crianças 7A, c/ PNV cumprido até 7A

Designação
Proporção de crianças com 7 anos, com PNV totalmente cumprido até ao 7º aniversário

Objetivo
Monitorizar o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV) nos utentes com inscrição ativa - coorte dos 7 anos.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de crianças com PNV totalmente cumprido na data do 7º aniversário, entre as que completam 7 anos.
Numerador: Contagem de crianças com PNV totalmente cumprido na data do 7º aniversário.
Denominador: Contagem de crianças que completam 7 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Têm o PNV totalmente cumprido às zero horas do dia em que completam 7 anos (ver alíneas A, B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 7 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Os registos de vacinas devem ser efetuados no SINUS. Contabilizam-se todas as vacinas registadas, independentemente do titular do registo
pertencer ou não à unidade de saúde.
B. São incluídos no numerador, as crianças que à data de referência do indicador, tenham registos de inoculações de vacinas que permitam
afirmar que às zero horas do dia em que completam 7 anos de idade, tinham o PNV totalmente cumprido pelo [esquema cronológico
recomendado] ou pelo [esquema cronológico de recurso] adaptado à idade. Assim, as datas de inoculação devem ser anteriores à data do 7º
aniversário de cada criança, mas as datas de registo podem ir até à data de referência do indicador.
C. Aceita-se a realização de [registo completo] ou de [registo simplificado]. No [registo completo], todas as inoculações de cada tipo de vacina
devem estar registadas. No [registo simplificado], apenas é necessário que a última dose da vacina esteja registada, com especificação da data
de inoculação e do nº de ordem da inoculação. Aceita-se que umas vacinas estejam com [registo completo] e outras com [registo simplificado]
D. Quando uma criança tem serologia positiva para uma doença prevenível por uma das vacinas do PNV, é possível registar no SINUS o estado
de [Imunizado], associado a essa vacina. Da mesma forma, se uma criança tiver contra-indicação para a administração de uma vacina, é
possível registar que a mesma se encontra [contra-indicada]. As vacinas relativamente às quais é colocado o atributo [imunizado] ou o atributo
[contra-indicado] são classificadas como cumpridas. Não são incluídos no numerador os utentes que recusam uma ou mais inoculações de
vacina.
E. Uma criança é incluída no numerador se a condição [AA e (BB ou CC) e (DD ou EE) e (FF ou GG ou HH) e (II ou JJ) e (KK ou LL)] for
verdadeira:
AA. Pelo menos 1 inoculação e registo de BCG ou um registo de cicatriz de BCG ou um registo de prova tuberculínica (inoculação ou realização
até data do 7º aniversário).
BB. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB até à data do 7º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
CC. Registo de VHB ou VHAB com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
DD. Inoculação da 4ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP, no intervalo
[4; 7[ anos de idade (registo até à data de referência do indicador).
EE. Registo de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado de [Imunizado] ou [Contraindicado] (até à data de referência do indicador).
FF. Inoculação da 4ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP, no intervalo [4; 7[ anos de idade (registo
até à data de referência do indicador).
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GG. Inoculação 3ª dose de VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP, no intervalo [4; 7[ anos de idade (registo até à data de referência
do indicador) e nem a 2ª nem a 1ª dose foram feitas com VAP.
HH. Registo de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência
do indicador).
II. Pelo menos uma inoculação de MenC até à data do 7º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
JJ. Registo de MenC com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
KK. Inoculação da 2ª dose (ou superior) de VASPR até à data do 7º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
LL. Registo de VASPR com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
F. São incluídos no denominador deste indicador todos os utentes inscritos na unidade de observação à data de referência do indicador. O
SIARS contabiliza no denominador também os utentes [excluídos] do módulo de vacinação do SINUS;
G. Para o cumprimento deste indicador não é necessário ter qualquer dose de vacina anti Haemophilus influenzae b, porque acima dos 5 anos,
não está prevista a administração desta vacina.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "inoculação de vacinas do PNV"): Coincidente com os 7 primeiros anos de vida de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, tem [7; 8[ anos.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "inoculação de vacinas do PNV"): Coincidente com os 7 primeiros anos de vida de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso tem [7; 8[ anos.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de crianças

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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029

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.01.03

2013.029.01

Proporção jovens 14A, c/ PNV cumprido até 14A

Designação
Proporção de jovens com 14 anos, com PNV totalmente cumprido até ao 14º aniversário

Objetivo
Monitorizar o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV) nos utentes com inscrição ativa - coorte dos 14 anos.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de jovens com PNV totalmente cumprido na data do 14º aniversário, entre os que completam 14 anos.
Numerador: Contagem de jovens com PNV totalmente cumprido na data do 14º aniversário.
Denominador: Contagem de jovens que completam 14 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Têm o PNV totalmente cumprido às zero horas do dia em que completam 14 anos (ver alíneas A, B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 14 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Os registos de vacinas devem ser efetuados no SINUS. Contabilizam-se todas as vacinas registadas, independentemente do titular do registo
pertencer ou não à unidade de saúde.
B. São incluídos no numerador, os jovens que à data de referência do indicador, tenham registos de inoculações de vacinas que permitam
afirmar que às zero horas do dia em que completam 14 anos de idade, tinham o PNV totalmente cumprido pelo [esquema cronológico
recomendado] ou pelo [esquema cronológico de recurso] adaptado à idade. Assim, as datas de inoculação devem ser anteriores à data do 14º
aniversário de cada jovem, mas as datas de registo podem ir até à data de referência do indicador.
C. Aceita-se a realização de [registo completo] ou de [registo simplificado]. No [registo completo], todas as inoculações de cada tipo de vacina
devem estar registadas. No [registo simplificado], apenas é necessário que a última dose da vacina esteja registada, com especificação da data
de inoculação e do nº de ordem da inoculação. Aceita-se que umas vacinas estejam com [registo completo] e outras com [registo simplificado]
D. Quando um jovem tem serologia positiva para uma doença prevenível por uma das vacinas do PNV, é possível registar no SINUS o estado de
[Imunizado], associado a essa vacina. Da mesma forma, se um jovem tiver contra-indicação para a administração de uma vacina, é possível
registar que a mesma se encontra [contra-indicada]. As vacinas relativamente às quais é colocado o atributo [imunizado] ou o atributo [contraindicado] são classificadas como cumpridas. Não são incluídos no numerador os utentes que recusam uma ou mais inoculações de vacina.
E. Um jovem é incluído no numerador se a condição [AA e (BB ou CC) e (DD ou EE) e (FF ou GG ou HH) e (II ou JJ) e (KK ou LL) e (MM ou NN
ou OO)] for verdadeira:
AA. Pelo menos 1 inoculação e registo de BCG ou um registo de cicatriz de BCG ou um registo de prova tuberculínica (inoculação ou realização
até data do 14º aniversário).
BB. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB até à data do 14º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
CC. Registo de VHB ou VHAB com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
DD. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de Td, no intervalo [10; 14[ anos de idade (registo até à data de referência do indicador).
EE. Registo de Td com estado de [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
FF. Inoculação da 4ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP, no intervalo [4; 14[ anos de idade (registo
até à data de referência do indicador).
GG. Inoculação da 3ª dose de VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP, no intervalo [4; 14[ anos de idade (registo até à data de
referência do indicador) e nem a 2ª nem a 1ª dose foram feitas com VAP).
HH. Registo de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência
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do indicador).
II. Pelo menos uma inoculação de MenC até à data do 14º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
JJ. Registo de MenC com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
KK. Inoculação da 2ª dose (ou superior) de VASPR até à data do 14º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
LL. Registo de VASPR com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
MM. Sexo masculino.
NN. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de HPV no intervalo [9; 14[ anos de idade (registo até à data de referência do indicador).
OO. Registo de HPV com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
F. São incluídos no denominador deste indicador todos os utentes inscritos na unidade de observação à data de referência do indicador. O
SIARS contabiliza no denominador também os utentes [excluídos] do módulo de vacinação do SINUS;

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "inoculação de vacinas do PNV"): Coincidente com os 14 primeiros anos de vida de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, tem [14, 15[ anos.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "inoculação de vacinas do PNV"): Coincidente com os 14 primeiros anos de vida de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso tem [14, 15[ anos.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de jovens

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador

030

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.01.04

2013.030.01

Proporção idosos ou doença crónica, c/ vac.
gripe

Designação
Proporção de utentes com diabetes ou com doença respiratória crónica ou com doença cardíaca crónica ou com idade superior a 65 anos, com
a vacina da gripe prescrita ou efetuada nos últimos 12 meses

Objetivo
Monitorização do programa de saúde de adultos: Parâmetro "vacina da gripe"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com a vacina da gripe prescrita nos últimos 12 meses, de entre inscritos com diabetes ou com
doença respiratória crónica ou com doença cardíaca crónica ou com idade superior a 65 anos.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com a vacina da gripe prescrita ou efetuada nos últimos 12 meses.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes ou com doença respiratória crónica ou com doença cardíaca crónica ou com idade
superior a 65 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C)] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Pelo menos uma prescrição de vacina da gripe nos últimos 12 meses (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários sobre esta
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variável em PERÍODO EM ANÁLISE).
C. Pelo menos uma inoculação de vacina da gripe nos últimos 12 meses (ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários sobre esta
variável em PERÍODO EM ANÁLISE).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C ou D ou E)] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Ter idade igual ou superior a 65 anos (medida na data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e a
31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo").
C. O diagnóstico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) encontra-se na lista de problemas, com o estado de "ativo", na data de referência
do indicador.
D. Pelo menos um dos diagnósticos de DPOC, asma ou bronquite crónica (rubricas da ICPC-2 R95 ou R96 ou R79) encontra-se registado na
lista de problemas, com o estado de "ativo", na data de referência do indicador.
E. Pelo menos um dos diagnósticos de cardiopatia isquémica ou ICC (rubricas da ICPC-2 K74 ou K75 ou K76 ou K77) encontra-se registado na
lista de problemas, com o estado de "ativo", na data de referência do indicador.

Observações Gerais
A. Incluem-se as prescrições pertencentes ao grupo 18.1 (Vacinas simples e conjugadas) da classificação CFT e com um dos códigos seguintes
da classificação ATC:
- J07BB01 INFLUENZA, INativaTED, WHOLE VIRUS
- J07BB02 (INFLUENZA, INativaTED, SPLIT VIRUS OR SURFACE ANTIGEN)
- J07BB03 INFLUENZA, LIVE ATTENUATED
B. A inoculação de vacinas da gripe deve ser registada no SINUS. O SIARS apenas faz leitura de informação contida na base de dados do
SINUS. Contabilizam-se também os utentes com registo de prescrição médica de vacina.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnósticos podem estar inseridos quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. Necessitam estar classificados como
"ativo" e não ter sido classificados como "inválido".

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "inoculação de vacina" e variável "prescrição de vacina"): Duração de 12 meses. Termina data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, tem 65 ou mais anos.
- Denominador (variáveis "códigos ICPC-2 na lista de problemas"): Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "inoculação de vacina" e variável "prescrição de vacina"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de Janeiro e termina
data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de Dezembro tem 65 ou mais anos.
- Denominador (variáveis "códigos ICPC-2 na lista de problemas"): Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde adultos

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica;
ICC - Insuficiência cardíaca congestiva;
CFT - Classificação Farmacoterapêutica de Medicamentos;
DCI - Denominação Comum Internacional; ATC - Classificação "Anatomical Therapeutic Chemical"
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031

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.13.03

2013.031.01

Proporção crianças 7A, c/ peso e altura [5; 7[A

Designação
Proporção de crianças com 7 anos, com peso e altura registados no intervalo [5; 7[ anos

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde infantil e juvenil. Parâmetro "registo do peso e da altura".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de crianças com peso e altura registados no intervalo [5; 7[ anos (entre as que completam 7 anos).
Numerador: Contagem de crianças que completam 7 anos e com peso e altura registados no intervalo [5; 7[ anos.
Denominador: Contagem de crianças que completam 7 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Têm pelo menos um registo de peso com [data de medição] pertencente ao intervalo etário [5; 7[ anos (ver alíneas A, B, C e D de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Têm pelo menos um registo de estatura (ou altura) com [data de medição] pertencente ao intervalo etário [5; 7[ anos (ver alíneas A, B, C e D
de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 7 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador.

Observações Gerais
A. São contabilizados no numerador os utentes com registos de peso e estatura realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da
unidade de saúde.
B. Os registos de peso e estatura podem ser realizados nos módulos ou programas de hipertensão, diabetes e saúde infantil. Podem também
ser registados noutros módulos das aplicações destinadas a registar parâmetros do exame objetivo, tal como especificado em OBSERVAÇÕES
SOBRE SOFTWARE. Não são contabilizados registos de texto livre no O do SOAP.
C. Não é obrigatório o registo do resultado do IMC. Basta que existam registos do peso e da estatura conforme descrito nas REGRAS DE
CÁLCULO.
D. Não é obrigatório que o peso e altura sejam registados no mesmo dia.

Observações Sobre Software
SAM / SAPE
A. No SAM, o peso e a estatura podem ser registados na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes e saúde infantil. O peso e a
estatura podem também ser registados no SAPE.
MEDICINEONE:
A. O peso e a estatura podem ser registados nas biometrias e nos módulos de hipertensão, diabetes e saúde infantil.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variáveis "peso e altura"): Coincidente com o intervalo etário [5; 7[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, tem [7; 8[ anos.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variáveis "peso e altura"): Coincidente com o intervalo etário [5; 7[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso tem [7; 8[ anos.
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Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de crianças

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador

032

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.13.04

2013.032.01

Proporção jovens 14A, c/ peso e altura [11; 14[A

Designação
Proporção de jovens com 14 anos, com peso e altura registados no intervalo [11; 14[ anos

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde infantil e juvenil. Parâmetro "registo do peso e da altura".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de jovens com peso e altura registados no intervalo [11; 14[ anos (entre as que completam 14 anos).
Numerador: Contagem de jovens que completam 14 anos e com peso e altura registados no intervalo [11; 14[ anos.
Denominador: Contagem de jovens que completam 14 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Têm pelo menos um registo de peso com [data de medição] pertencente ao intervalo etário [11; 14[ anos (ver alíneas A, B, C e D de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Têm pelo menos um registo de estatura (ou altura) com [data de medição] pertencente ao intervalo etário [11; 14[ anos (ver alíneas A, B, C e
D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 14 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador.

Observações Gerais
A. São contabilizados no numerador os utentes com registos de peso e estatura realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da
unidade de saúde.
B. Os registos de peso e estatura podem ser realizados nos módulos ou programas de hipertensão, diabetes e saúde infantil. Podem também
ser registados noutros módulos das aplicações destinadas a registar parâmetros do exame objetivo, tal como especificado em OBSERVAÇÕES
SOBRE SOFTWARE. Não são contabilizados registos de texto livre no O do SOAP.
C. Não é obrigatório o registo do resultado do IMC. Basta que existam registos do peso e da estatura conforme descrito nas REGRAS DE
CÁLCULO.
D. Não é obrigatório que o peso e altura sejam registados no mesmo dia.

Observações Sobre Software
SAM / SAPE
A. No SAM, o IMC, o peso e a estatura podem ser registados na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna,
planeamento familiar e saúde infantil. O IMC, o peso e a estatura podem também ser registados no SAPE.

Bilhete de Identidade dos Indicadores de Contratualização | 2014

78

MINISTÉRIO DA SAÚDE

MEDICINEONE:
A. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados nas biometrias e nos módulos de hipertensão, diabetes, saúde materna, planeamento
familiar e saúde infantil.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variáveis "peso e altura"): Coincidente com o intervalo etário [11; 14[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, tem [14, 15[ anos.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variáveis "peso e altura"): Coincidente com o intervalo etário [11; 14[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso tem [14, 15[ anos.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de jovens

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador

033

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.13.05

2013.033.01

Proporção utentes > 14A, c/ IMC últimos 3 anos

Designação
Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos com IMC registado nos últimos 3 anos

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde juvenil e de adultos. Parâmetro "IMC".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes inscritos com idade igual ou superior a 14 anos com IMC registado nos últimos 3 anos.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com idade igual ou superior a 14 anos e com IMC registado nos últimos 3 anos.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com idade igual ou superior a 14 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e (D ou E)] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Que tenham pelo menos um registo parametrizado do IMC, nos 36 meses que antecedem a data de referência do indicador (ver alíneas A, B
e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Que tenham pelo menos um registo parametrizado do peso, nos 36 meses que antecedem a data de referência do indicador (ver alíneas A, B
e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
D. Que tenham pelo menos um registo parametrizado de estatura, realizado após os 20 anos de idade do utente (ver alíneas A, B e C de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
E. Que tenham pelo menos um registo parametrizado de estatura, realizado nos 36 meses que antecedem a data de referência do indicador (ver
alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Ter idade igual ou superior a 14 anos (medida na data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e a
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31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo").

Observações Gerais
A. Quando a unidade de observação é o médico ou a unidade de saúde, são contabilizados no numerador os utentes com registos de peso
realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde. Quando a unidade de observação é o ACES, são contabilizados no
numerador os utentes com registos de peso realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro de qualquer unidade de saúde. Os registos
de estatura podem ter sido registados por qualquer médico, interno ou enfermeiro de qualquer unidade de saúde (independentemente da
unidade de observação do indicador).
B. Os registos de IMC, peso e estatura podem ser realizados nos módulos ou programas de hipertensão, diabetes, saúde infantil, planeamento
familiar e saúde materna. Podem também ser registados noutros módulos das aplicações destinadas a registar parâmetros do exame objetivo,
tal como especificado em OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE. Não são contabilizados registos de texto livre no O do SOAP.
C. Não é obrigatório que o peso e altura sejam registados no mesmo dia. O peso deve ser registado durante os 36 meses que antecedem a data
de referência do indicador. A estatura deve estar registada pelo menos uma vez com data de medição posterior aos 20 anos de idade, ou, caso
o utente tenha menos de 23 anos, deve existir um registo nos 36 meses que antecedem a data de referência do indicador. No entanto, é
obrigatória a determinação e registo de IMC.

Observações Sobre Software
SAPE:
A. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados neste sistema.
SAM:
A. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna, planeamento
familiar e saúde infantil.
MEDICINEONE:
A. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados nas biometrias e nos módulos de hipertensão, diabetes, saúde materna, planeamento
familiar e saúde infantil.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável IMC): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável peso): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável estatura): Ver REGRAS DE CÁLCULO.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável IMC): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de referência do indicador.
- Numerador (variável peso): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de referência do indicador.
- Numerador (variável estatura): Ver REGRAS DE CÁLCULO.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Transversal

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
IMC - Índice de Massa Corporal
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034

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.27

2013.034.01

Proporção obesos >=14A, c/ cons. vigil. obesid.
2A

Designação
Proporção de utentes obesos e com idade igual ou superior a 14 anos, a quem foi realizada consulta de vigilância de obesidade nos últimos 2
anos

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde juvenil e de adultos. Parâmetro "consulta de vigilância de obesidade".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes obesos e com idade igual ou superior a 14 anos com consulta de vigilância de obesidade
registada nos últimos 2 anos.
Numerador: Contagem de utentes inscritos obesos com idade igual ou superior a 14 anos e com consulta de vigilância de obesidade registada
nos últimos 2 anos.
Denominador: Contagem de utentes inscritos obesos com idade igual ou superior a 14 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C)] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos 1 consulta médica de vigilância da obesidade, em 24 meses (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Ter pelo menos 1 consulta de enfermagem de vigilância da obesidade, em 24 meses (ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Ter idade igual ou superior a 14 anos (medida na data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e a
31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo").
C. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de obesidade (rubrica da ICPC-2 T82) encontra-se na lista de problemas, com o estado de
"ativo".

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em obesidade, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, o código ICPC-2 específico de obesidade, que pode ser usados para classificar o A do SOAP é o T82 ou
sub-rubricas.
B. Para se considerar uma [Consulta de Enfermagem de Vigilância] em obesidade, é necessária a existência de registos compatíveis com uma
das seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C006 | Consulta de enfermagem de vigilância - SAPE
- C012 | Consulta de enfermagem de vigilância - MedicineOne
- C018 | Consulta de enfermagem de vigilância - VitaCare
Nota 1: Nas normas C006, C012 e C018, os códigos CIPE-B2 que podem ser usados para codificar [diagnósticos de enfermagem] ou
[intervenções de enfermagem] são os que se especificam em [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] > [Diagnósticos e
intervenções de enfermagem codificados pela CIPE] > [E008 | Consulta relacionada com obesidade]
Nota 2: Na norma C012, o código ICPC-2 específico de obesidade, que pode ser usados para classificar o A do SOAP é o T82 ou sub-rubricas.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
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A. O diagnóstico de obesidade pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variáveis "consulta médica" e "consulta de enfermagem"): Duração de 24 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "obesidade na lista de problemas"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, tem [14, +INF[ anos.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variáveis "consulta médica" e "consulta de enfermagem"): Duração de 13 a 24 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-1 e
termina na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "obesidade na lista de problemas"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso tem [14, +INF[ anos.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Transversal

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
DUM - Data da Última Menstruação;

035

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.07.01

2013.035.01

Proporção DM com exame pés último ano

Designação
Proporção de utentes com diabetes, com pelo menos um exame dos pés registado no último ano

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "realização de exame de pés".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes, com exame dos pés realizado no último ano.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes com exame dos pés realizado no último ano.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Existe pelo menos um registo de exame dos pés, nos últimos 12 meses (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
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A. O [exame de pés] pode ser registado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde. Se num determinado ano existir um
registo médico, não é necessário existir nesse ano registo de enfermagem, e vice-versa.

Observações Sobre Software
SAPE:
A. O exame de enfermagem dos pés é feito na ficha de diabetes do SAPE, utilizando a intervenção “Monitorizar o risco de úlcera do pé
diabético”.
SAM:
A. O registo médico do exame aos pés é feito exclusivamente na ficha de diabetes.
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. Os registos de exame dos pés devem ser realizados no módulo de diabetes, usando um dos campos seguintes: a) rastreio do pé; b) exames
dos pés.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
DM - Diabetes Mellitus

036

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.16.02

2013.036.01

Proporção utentes DM com registo de GRT

Designação
Proporção de utentes com diabetes, com registo de gestão do regime terapêutico (3 itens) no último ano

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "gestão do regime terapêutico".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes, com registo da gestão do regime terapêutico (3 itens) no último ano.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes com registo da gestão do regime terapêutico (3 itens) no último ano.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
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Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Existe pelo menos um novo registo de gestão do regime terapêutico nos 3 itens (hábitos alimentares, hábitos de exercício físico e regime
medicamentoso), ou manutenção do estado ativo, efetuado por um dos enfermeiros da unidade de saúde, nos últimos 12 meses (ver alínea A de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico médico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) encontra-se na lista de problemas,
com o estado de "ativo".

Observações Gerais
A. Para considerar o diagnóstico de Gestão de Regime Terapêutico (GRT) é necessário que o enfermeiro avalie e registe também como
diagnósticos, 3 grupos de status da GRT:
- Conhecimentos sobre exercício físico.
- Conhecimentos sobre hábitos alimentares.
- Conhecimentos sobre regime medicamentoso.

Observações Sobre Software
SAPE
A. A leitura deste indicador é baseada nos registos da [Especificação] do [Fenómeno], realizados em modo de texto livre.
Apenas são contabilizados fenómenos parametrizados a partir do registo da CIPE (versão beta) com o código 1A.1.1.2.2.1.1.9.1.5 (Gestão do
Regime Terapêutico).
O indicador não verifica o juízo associado ao fenómeno, isto é, não verifica se foi ou não "demonstrado". Apenas verifica se ao longo do período
em análise do indicador existem registos de GRT para cada um dos 3 eixos avaliados:
- Conhecimentos sobre exercício físico. A expressão "exercício físico" pode estar escrita com ou sem acentos. A expressão "exercício físico"
pode ser substituída pela expressão "actividade física" ou pela expressão "atividade física".
- Conhecimentos sobre hábitos alimentares. A palavra "hábitos" pode estar escrita com ou sem acentos. A expressão "hábitos alimentares" pode
ser substituída pela palavra "alimentação" ou pela expressão "regime alimentar".
- Conhecimentos sobre regime medicamentoso. A expressão "regime medicamentoso" pode ser substituída pela palavra "medicamento" ou pela
palavra "fármaco" (com ou sem acentos).
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido"
B. O registo de GRT nos 3 eixos (exercício físico, alimentação e terapêutica) pode ser feito no módulo de diabetes, devendo ser assinaladas as 3
"chekbox". Não é necessário que as 3 estejam assinaladas no mesmo dia.
VITACARE
A. AVALIAÇÃO DE GRT - ATIVIDADE FÍSICA
Contabiliza caso haja registo de alguma das seguintes intervenções de enfermagem:
1. Consulta de Enfermagem - Intervenções - Diabetes - Analisar sobre auto-cuidado atividade física
a. Analisar sobre auto-cuidado atividade física
b. Incentivar a atividade física
c. Negociar o tipo de atividade física
d. Ensinar sobre atividade física aconselhada
e. Ensinar sobre importância da atividade física no controle da diabetes
2. Consulta de Enfermagem - Intervenções - Hipertensão - - Intervenções/Ensinos
a. Educar sobre hábitos de exercício
b. Incentivar a atividade física
B. AVALIAÇÃO DE GRT - ALIMENTAÇÃO
Contabiliza caso haja registo de alguma das seguintes intervenções de enfermagem:
1. Consulta de Enfermagem - Intervenções - Diabetes - Analisar sobre auto-cuidado alimenta-se
a. Planear alimentação equilibrada
b. Incentivar à alimentação equilibrada
c. Ensinar sobre hábitos alimentares
d. Instruir sobre elaboração de refeições equilibradas
e. Facultar informação escrita sobre como alimentar-se
C. AVALIAÇÃO DE GRT - MEDICAÇÃO
Contabiliza caso haja registo de alguma das seguintes intervenções de enfermagem:
1. Consulta de Enfermagem - Intervenções - Diabetes - Ensinar sobre auto-cuidado: Adesão ao regime terapêutico
a. Identificar a razão para não aderir ao regime terapêutico
b. Facilitar a iniciativa para comportamentos de adesão
c. Encorajar a tomada de decisão
d. Encorajar a tomada de decisão relativa a comportamentos de adesão
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e. Incentivar adesão ao regime terapêutico
f. Negociar adesão ao regime terapêutico
g. Negociar com a pessoa um contrato de saúde
h. Elogiar adesão ao regime terapêutico
i. Orientar para serviços de saúde.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
DM - Diabetes Mellitus; GRT - Gestão de Regime Terapêutico

037

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.19.01

2013.037.01

Proporção DM c/ cons. enf. vigil. DM último ano

Designação
Proporção de utentes com diabetes, com consulta de enfermagem de vigilância em diabetes no último ano

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "consulta de vigilância de enfermagem".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes, com consulta de vigilância de enfermagem.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes com consulta de vigilância de enfermagem.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Existe pelo menos uma consulta de enfermagem de vigilância de diabetes (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS), nos últimos 12 meses.
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico médico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) encontra-se na lista de problemas,
com o estado de "ativo".

Observações Gerais
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A. Para se considerar uma [Consulta de Enfermagem de Vigilância] em diabetes, é necessária a existência de registos compatíveis com uma
das seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C006 | Consulta de enfermagem de vigilância - SAPE
- C012 | Consulta de enfermagem de vigilância - MedicineOne
- C018 | Consulta de enfermagem de vigilância - VitaCare
Nota 1: Nas normas C006, C012 e C018, os códigos CIPE-B2 que podem ser usados para codificar [diagnósticos de enfermagem] ou
[intervenções de enfermagem] são os que se especificam em [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] > [Diagnósticos e
intervenções de enfermagem codificados pela CIPE] > [E009 | Vigilância em diabetes]
Nota 2: Na norma C012, os códigos ICPC-2 específicos de diabetes, que podem ser usados para classificar o A do SOAP são o T89 ou o T90 ou
sub-rubricas.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
DM - Diabetes Mellitus

038

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.04.01

2013.038.01

Proporção DM c/ 1 HgbA1c por semestre

Designação
Proporção de utentes com diabetes, com pelo menos 2 HgbA1c no último ano, desde que abranjam os 2 semestres

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "registo de resultado de HgbA1c".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes, com pelo menos 2 HgbA1c no último ano, desde que abranjam os 2 semestres.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes com pelo menos 2 HgbA1c no último ano, desde que abranjam os 2 semestres.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes.

Regras de cálculo
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NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Com pelo menos um registo de HgbA1c no último semestre (ver alíneas A, B, C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários de
PERÍODO EM ANÁLISE).
C. Com pelo menos um registo de HgbA1c no penúltimo semestre (ver alíneas A, B, C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários de
PERÍODO EM ANÁLISE).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. O diagnóstico médico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) encontra-se na lista de problemas, com o estado de "ativo", durante pelo
menos os 190 dias que antecedem a data de referência do indicador (metodologia período em análise flutuante) ou pelo menos desde 7 dias
antes do inicio de cada semestre (período em análise fixo) (ver alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. O código da tabela de MCDTs, válido para registar HgbA1c é o A531.2. Quando esta análise for efetuada na unidade de saúde (utilizando
doseadores próprios) a mesma pode ser registada em campo(s) específicos criados pelas aplicações de registo clínico para o efeito. O registo é
válido se for realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
B. Apenas se contabilizam HgbA1c com resultado registado.
C. A data que deve ser usada para verificar se a HgbA1c está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve
ser preenchido, no máximo até 30 dias após o fim do período em análise. Quer isto dizer que para o indicador com data de referência de 31 de
Dezembro, a HgbA1c do segundo semestre deve ser realizada no laboratório entre 1 de Julho e 31 de Dezembro, a data de realização registada
no sistema de informação deve estar compreendida nesse intervalo, e o registo do resultado deve ocorrer, no máximo, até 31 de Janeiro do ano
seguinte.
D. Pela metodologia de cálculo [período em análise flutuante], os utentes com diabetes diagnosticados de novo só são incluídos no denominador
190 dias (6 meses e 7 dias) após o registo do diagnóstico, por forma a que existam 7 dias para a realização da primeira HgbA1c ainda naquele
que será o 1º semestre do indicador calculado a 31 de Dezembro. Pela metodologia [perído em análise fixo], determina-se que quando a data de
referência do indicador pertence ao 1º semestre, o diagnóstico de diabetes deve ser anterior a 25 de dezembro do ano precedente e que quando
a data de referência do indicador pertence ao 2º semestre, o diagnóstico de diabetes deve ser anterior a 24 de junho do ano em curso.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. A HgbA1c pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne:
- Módulo de análises - Análise "Hemoglobina glicada"
- Módulo Diabetes - Campo "Hemoglobina glicada"
C. A HgbA1c podem ser registada quer no módulo de análises quer no módulo de MCDTs. O SIARS apenas contabiliza os registados no módulo
de análises.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O último semestre corresponde aos 6 meses que
antecedem a data de referência do indicador. O penúltimo semestre corresponde aos 6 meses anteriores. Por exemplo se a data de referência
do indicador for 30-04-2012, o 1º semestre fica comprendido entre 01-05-2011 e 31-10-2011 e o 2º semestre entre 01-11-2011 e 30-04-2012.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "Diabetes na lista de problemas"): Duração de 190 dias, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
Os resultados do indicador calculado pelo método PERÍODO EM ANÁLISE FIXO crescem progressivamente entre 31 de janeiro e 30 de junho e
novamente entre 31 de julho e 31 de dezembro. Está construido para acumular resultados a partir de 1 de janeiro e a partir de 1 de julho. Os
resultados de determinado mês são comparáveis com os resultados calculados 6 meses antes.
Quando a data de referência do indicador pertence aos meses entre janeiro e junho, entram para o denominador os utentes com diabetes com
diagnóstico anterior a 25 de Dezembro e para o numerador os que têm uma HgbA1c entre 1 de Julho e 31 de dezembro do ano anterior e outra
entre 1 de Janeiro do ano em curso e a data de referência do indicador.
Quando a data de referência do indicador pertence aos meses julho e dezembro entram para o denominador osutentes com diabetes com
diagnóstico anterior a 24 de junho e para o numerador os que têm uma HgbA1c entre 1 de janeiro e 30 de junho do ano em curso e outra entre 1
de julho do ano em curso e a data de referência do indicador.
- Numerador: Duração de 7 a 12 meses. Termina na data de referência do indicador. Quando a data de referência do indicador pertence ao
primeiro semestre do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido entre 1 de julho e 31 de dezembro do ano precedente e
o segundo semestre entre 1 de janeiro e 30 de junho do ano em curso. Quando a data de referência do indicador pertence ao segundo semestre
do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho (do ano em curso) e o segundo semestre
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entre 1 de julho e 31 de dezembro (do ano em curso).
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "Diabetes na lista de problemas"): Duração de 1 mês e 7 dias a 6 meses e 7 dias, terminando na data de referência do
indicador. Se a data de referência do indicador pertence ao 1º semestre, o período em análise inicia-se a 25 de Dezembro do ano precedente e o
diagnóstico de diabetes deve estar registado como "ativo" na lista de problemas pelo menos desde essa data até à data de referência do
indicador. Se a data de referência do indicador pertence ao 2º semestre, o período em análise inicia-se a 24 de junho do ano corrente e o
diagnóstico de diabetes deve estar registado como "ativo" na lista de problemas pelo menos desde essa data té à data de referência do
indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do período em
análise

Legenda
HgbA1c - Hemoglogina glicosada; MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica; DM - Diabetes Mellitus;

039

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.05.01

2013.039.01

Proporção DM c/ última HgbA1c <= 8,0 %

Designação
Proporção de utentes com diabetes, com o último registo de HgbA1c inferior ou igual a 8,0 %

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "resultado da HgbA1c".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes com último resultado de HgbA1c inferior ou igual a 8,0%.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes com último resultado de HgbA1c inferior ou igual a 8,0%.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Com pelo menos um registo de HgbA1c no último semestre (ver alíneas A, B, C, e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. O último resultado registado de HgbA1c é inferior ou igual a 8.0% (ver alíneas A, B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
A. O código da tabela de MCDTs, válido para registar HgbA1c é o A531.2. Quando esta análise for efetuada na unidade de saúde (utilizando
doseadores próprios) a mesma pode ser registada em campo(s) específicos criados pelas aplicações de registo clínico para o efeito. O registo é
válido se for realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
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B. Apenas se contabilizam HgbA1c com resultado registado.
C. A data que deve ser usada para verificar se a HgbA1c está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve
ser preenchido, no máximo até 30 dias após o fim do período em análise.
D. Se em determinada data existir um resultado de HgbA1c que cumpra a condição B do numerador (último semestre) e também a condição C
(inferior ou igual a 8.0%) e posteriormente a essa data e ainda antes da data de referência do indicador, existir uma requisição de HgbA1c ainda
sem resultado, tal não invalida que se contabilize o utente no numerador. No entanto, se até 30 dias após a data de referência do indicador, o
resultado dessa HgbA1c for registado e for superior a 8.0%, esse utente já não pode ser incluído no numerador.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. A HgbA1c pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne:
- Módulo de análises - Análise "Hemoglobina glicada"
- Módulo Diabetes - Campo "Hemoglobina glicada"
C. A HgbA1c podem ser registados quer no módulo de análises quer no módulo de MCDTs. O SIARS apenas contabiliza os registados no
módulo de análises.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 6 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 6 meses, terminando na data de referência do indicador. Quando a data de referência do indicador se situa nos
primeiros 6 meses do ano, o período em análise inicia-se a 1 de janeiro do ano em curso. Quando a data de referência do indicador se situa nos
últimos 6 meses do ano, o período em análise inicia-se a 1 de julho do ano em curso.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
HgbA1c - Hemoglogina glicosada; MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica; DM - Diabetes Mellitus;
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040

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.09

2013.040.01

Proporção DM c/ exame oftalmológico último ano

Designação
Proporção de utentes com diabetes, com pelo menos uma referenciação ou pelo menos um registo de realização de exame à retina, no último
ano

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "referenciação para oftalmologia".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes com pelo menos uma referenciação para oftalmologia ou pelo menos um resultado
de exame à retina no último ano.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes com pelo menos uma referenciação para oftalmologia ou pelo menos um resultado de
exame à retina no último ano.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C ou D)] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Com pelo menos um registo de referenciação para oftalmologia, nos últimos 12 meses (ver alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Com pelo menos um registo de referenciação para exame à retina, nos últimos 12 meses (ver alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
D. Com pelo menos um resultado de exame à retina, nos últimos 12 meses (ver alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
A. Neste indicador pretende-se medir a intenção dos médicos de família de procederem ao encaminhamento dos utentes com diabetes para
rastreio de retinopatia e não a acessiilidade dos utentes à realização do exame. Por esse motivo, o utente entra para o numerador caso tenha
sido referenciado, mesmo que não tenha conseguido a realização do exame.
B. Para que um utente seja incluído no numerador, basta que esteja incluído no denominador e que uma das seguintes condições seja
verdadeira no período em análise:
i) foi-lhe emitida uma credencial de MCDT relacionada com consulta de oftalmologia (códigos N41.8, N42.6, N100.7 e N101.5); ii) No módulo ou
área do sistema de registo clínico, relacionado com referenciações destinadas aos sistema "consulta a tempo e horas" ou ao setor privado ou
social, existe pelo menos um registo para a especialidade de "oftalmologia" ou para "técnico de retinografia" ou para "Oftalmologia - Rastreio da
Retinopatia Diabética" (código CTH 154);
iii) Existe resultado de "rastreio de retinopatia" ou resultado de "retinografia" ou resultado de "fundoscopia" ou resultado de "observação
oftalmológica" ou resultado de "exame à retina" ou resultado de "exame oftalmológico" ou outro que seja sinónimo dos anteriores.
C. São contabilizados os registos de resultados, feitos por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
SAM:
Na ficha de diabetes, na zona de registo da [consulta corrente], no campo [Oftal.], existe a possibilidade de se fazer o registo de [referenciação]
ou [consulta], sendo esta informação lida pelo SIARS para este indicador.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
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- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica; DM - Diabetes Mellitus;

041

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.18

2013.041.01

Proporção DM2 em terapêut. c/ insulina

Designação
Proporção de utentes com diabetes tipo 2, em terapêutica com insulina

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "terapêutica com insulina".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes tipo 2 com pelo menos uma prescrição de insulina nos últimos 12 meses.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes tipo 2 e com prescrição de insulina nos últimos 12 meses.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes tipo 2.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Na data de referência do indicador, existe pelo menos uma insulina associada à terapêutica crónica (ver alíneas A, B, C e D de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Existe pelo menos uma insulina prescrita nos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (ver alíneas A, B, C e D de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (rubrica da ICPC-2 T90) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
A. São contabilizados todas as prescrições e registos na terapêutica crónica de medicamentos pertencentes ao grupo 8.4.1.1 (Insulina de ação
curta), ao grupo 8.4.1.2 (Insulina de ação intermédia) ou ao grupo 8.4.1.3 (Insulina de ação prolongada) da classificação farmacoterapêutica de
medicamentos (CFT).
B. Não se contabilizam no numerador utentes a quem tenham sido prescritas insulinas no ano anterior se não coexistirem insulinas registadas na
terapêutica crónica.
C. Não se contabilizam no numerador utentes que à data de referência do indicador tenham insulinas registadas na terapêutica crónica, se
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nenhuma tiver sido prescrita no último ano.
D. A insulina prescrita no último ano e a insulina registada na terapêutica crónica devem não necessitam ter o mesmo DCI. No entanto,
necessitam pertencer ao mesmo grupo CFT. Também não necessitam ter a mesma [forma farmacêutica], nem o mesmo [nome do medicamento]
nem a mesma [dosagem].

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.
SAM:
A. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de
referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
CFT - Classificação Farmacoterapêutica de Medicamentos; DCI - Denominação Comum Internacional; DM2 - Diabetes Mellitus tipo 2; ATC Classificação "Anatomical Therapeutic Chemical"
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042

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.19

2013.042.01

Proporção DM2 em terapêut. c/ metformina

Designação
Proporção de utentes com diabetes tipo 2 com terapêutica com metformina

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "terapêutica com metformina".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes tipo 2 com pelo menos uma prescrição de metformina nos últimos 12 meses.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes tipo 2 e com pelo menos uma prescrição de metformina nos últimos 12 meses.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes tipo 2.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Na data de referência do indicador, existe pelo menos uma metformina registada na terapêutica crónica (ver alíneas A, B, C, D e E de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Existe pelo menos uma metformina prescrita nos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (ver alíneas A, B, C, D e E de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (rubrica da ICPC-2 T90) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
A. São contabilizados todas as prescrições e registos na terapêutica crónica de medicamentos pertencentes ao grupo 8.4.2 (antidiabéticos orais)
da classificação farmacoterapêutica de medicamentos (CFT) e pertencentes a uma das seguintes classes da classificação Terapêutica
Anatómica e Química (ATC):
- A10BA02 METFORMINA
- A10BD02 METFORMINA e SULFONAMIDAS
- A10BD11 METFORMINA e LINAGLIPTINA
- A10BD05 METFORMINA e PIOGLITAZONA
- A10BD10 METFORMINA e SAXAGLIPTINA
- A10BD07 METFORMINA e SITAGLIPTINA
- A10BD08 METFORMINA e VILDAGLIPTINA
- A10BD03 METFORMINA e ROSIGLITAZONA
B. Contabilizam-se metforminas isoladas ou em associação.
C. Não se contabilizam no numerador utentes a quem tenham sido prescritas metforminas no ano anterior se não coexistirem metforminas
registadas na terapêutica crónica.
D. Não se contabilizam no numerador utentes que à data de referência do indicador tenham metforminas registadas na terapêutica crónica, se
nenhuma metformina tiver sido prescrita no último ano.
E. A classe ATC do registo na terapêutica crónica deve ser igual à classe ATC de pelo menos uma prescrição. A prescrição e o registo na
terapêutica crónica não necessitam ter a mesma [forma farmacêutica], nem o mesmo [nome do medicamento] nem a mesma [dosagem].

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.
SAM:
A. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
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medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de
referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
CFT - Classificação Farmacoterapêutica de Medicamentos; DCI - Denominação Comum Internacional; ATC - Classificação "Anatomical
Therapeutic Chemical"; DM2 - Diabetes Mellitus tipo 2

043

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.34

2013.043.01

Proporção DM c/ acompanham. adequado

Designação
Proporção de utentes com diabetes, com acompanhamento adequado

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes com acompanhamento de acordo com as normas da DGS.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes com acompanhamento adequado.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e F e G e H e I e J e K e L] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos 2 consultas médicas de vigilância da diabetes, realizadas nos últimos 12 meses, uma em cada semestre (ver alíneas A e B de
OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários de PERÍODO EM ANÁLISE).
C. Com pelo menos uma pressão arterial registada no último semestre (ver alíneas C, D, E e I de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários de
PERÍODO EM ANÁLISE).
D. Com pelo menos uma pressão arterial registada no penúltimo semestre (ver alíneas C, D, E e I de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários
de PERÍODO EM ANÁLISE).
E. Que tenham pelo menos um registo parametrizado do IMC e do peso, medidos nos últimos 12 meses (ver alíneas J, K, L e M de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
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F. Que tenham pelo menos um registo parametrizado de estatura, realizado após os 20 anos de idade do utente, ou nos 12 meses que
antecedem a data de referência do indicador (ver alíneas J, K, L e M de OBSERVAÇÕES GERAIS).
G. Com pelo menos um registo de HgbA1c no último semestre (ver alíneas F, G, H e I de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários de PERÍODO
EM ANÁLISE).
H. Com pelo menos um registo de HgbA1c no penúltimo semestre (ver alíneas F, G, H e I de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários de
PERÍODO EM ANÁLISE).
I. O último resultado registado de HgbA1c é inferior ou igual a 8.0% (ver alíneas F, G, H e N de OBSERVAÇÕES GERAIS).
J. Ter pelo menos um resultado de microalbuminúria (ou análise equivalente), realizada nos últimos 12 meses (ver alínea O de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
K. Ter pelo menos um resultado de colesterol total, colesterol HDL e triglicéridos, realizados nos últimos 24 meses (ver alínea P de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
L. Existe pelo menos um registo de exame dos pés, realizado nos últimos 12 meses (ver alínea Q de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. O diagnóstico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) encontra-se na lista de problemas, com o estado de "ativo", durante pelo menos
os 190 dias que antecedem a data de referência do indicador (metodologia período em análise flutuante) ou pelo menos desde 7 dias antes do
inicio de cada semestre (período em análise fixo) (ver alínea I de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em diabetes, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, os códigos ICPC-2 específicos de diabetes, que podem ser usados para classificar o A do SOAP são o
T89 ou o T90 ou sub-rubricas.
B. Apenas se contabiliza uma consulta médica por utente por dia;
C. São contabilizados no numerador os registos de pressão arterial realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
D. Só se contabilizam registos de pressão arterial em que tanto a pressão sistólica como a diastólica tenham sido avaliadas e registadas na
mesma data.
E. Não se contabilizam registos de pressão arterial realizados em texto livre no SOAP;
F. O código da tabela de MCDTs, válido para registar HgbA1c é o A531.2. Quando esta análise for efetuada na unidade de saúde (utilizando
doseadores próprios) a mesma pode ser registada em campo(s) específicos criados pelas aplicações de registo clínico para o efeito. O registo é
válido se for realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
G. Apenas se contabilizam HgbA1c com resultado registado.
H. A data que deve ser usada para verificar se a HgbA1c está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve
ser preenchido, no máximo até 30 dias após o fim do período em análise.
I. Pela metodologia de cálculo [período em análise flutuante], os utentes com diabetes diagnosticados de novo só são incluídos no denominador
190 dias (6 meses e 7 dias) após o registo do diagnóstico, por forma a que existam 7 dias para a realização da primeira HgbA1c ainda naquele
que será o 1º semestre do indicador calculado a 31 de Dezembro. Pela metodologia [perído em análise fixo], determina-se que quando a data de
referência do indicador pertence ao 1º semestre, o diagnóstico de diabetes deve ser anterior a 25 de dezembro do ano precedente e que quando
a data de referência do indicador pertence ao 2º semestre, o diagnóstico de diabetes deve ser anterior a 24 de junho do ano em curso.
J. Quando a unidade de observação é o médico ou a unidade de saúde, são contabilizados no numerador os utentes com registos de peso
realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde. Quando a unidade de observação é o ACES, são contabilizados no
numerador os utentes com registos de peso realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro de qualquer unidade de saúde.
K. Os registos de estatura podem ter sido registados por qualquer médico, interno ou enfermeiro de qualquer unidade de saúde
(independentemente da unidade de observação do indicador).
L. Os registos de IMC, peso e estatura podem ser realizados nos módulos ou programas de hipertensão, diabetes, planeamento familiar e saúde
materna. Podem também ser registados noutros módulos das aplicações destinadas a registar parâmetros do exame objetivo, tal como
especificado em OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE. Não são contabilizados registos de texto livre no O do SOAP.
M. Não é obrigatório que o peso e altura sejam registados no mesmo dia. O peso deve ser registado durante os 12 meses que antecedem a data
de referência do indicador. A estatura deve estar registada pelo menos uma vez com data de medição posterior aos 20 anos de idade, ou, caso
o utente tenha menos de 21 anos, deve existir um registo nos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador. No entanto, é
obrigatória a determinação e registo de IMC.
N. Se em determinada data existir um resultado de HgbA1c que cumpra a condição H do numerador (resultado de HgbA1c no último semestre) e
também a condição J (inferior ou igual a 8.0%) e posteriormente a essa data e ainda antes da data de referência do indicador, existir uma
requisição de HgbA1c ainda sem resultado, tal não invalida que se contabilize o utente no numerador. No entanto, se até 30 dias após a data de
referência do indicador, o resultado dessa HgbA1c for registado e for superior a 8.0%, esse utente já não pode ser incluído no numerador.
O. Os códigos da tabela de MCDTs, válidos para registar microalbuminúria (ou análise equivalente) são os seguintes: A560.6 (microalbuminúria),
A1318.2 (Albumina de baixa concentração) e A596.7 (proteinúria). O código da microalbuminúria A560.6 permite requisitar a [microalbuminúria
de 24 horas], a [microalbuminúria de 12 horas] e a [microalbuminúria em amostra de urina]. Quando esta análise for efetuada na unidade de
saúde (utilizando p.e. o Micralteste) a mesma pode ser registada em campo(s) específicos criados pelas aplicações de registo clínico para o
efeito. Apenas se contabilizam microalbuminúrias ou as proteinúrias com resultado registado. A data que deve ser usada para verificar se a
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microalbuminúria está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo até 30 dias
após o fim do período em análise. O registo é válido se for realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
P. Os códigos da tabela de MCDTs, válidos para o colesterol total, para o colesterol HDL e para os triglicéridos são respetivamente o A1029.9, o
A412.0 e o A620.3. A data que deve ser usada para verificar se estas análises estão ou não dentro do período em análise é a "data de
realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo, até 30 dias após a data de referência do indicador. As análises podem ser
requisitadas em documentos diferentes. A data de realização das 3 análises pode ser diferente.
Q. O [exame de pés] pode ser registado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.

Observações Sobre Software
SAPE:
A. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados neste sistema.
B. A pressão arterial pode ser registada neste sistema.
SAM:
A. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna e planeamento
familiar.
B. A pressão arterial pode ser registada na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna e planeamento familiar.
C. A microalbuminúria pode ser registada no módulo de MCDTs e em campos específicos existentes na ficha de hipertensão e na ficha de
diabetes.
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. A HgbA1c pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne:
- Módulo de análises - Análise "Hemoglobina glicada"
- Módulo Diabetes - Campo "Hemoglobina glicada"
C. A HgbA1c podem ser registados quer no módulo de análises quer no módulo de MCDTs. O SIARS apenas contabiliza os registados no
módulo de análises.
D. A pressão arterial pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne (campos de PA sistólica e PA diastólica):
- Biometrias;
- Módulo de hipertensão;
- Módulo de diabetes;
- Módulo de saúde materna;
- Módulo de planeamento familiar;
E. A proteinúria, o colesterol total, o colesterol HDL, os triglicéridos e a HgbA1c podem ser registados quer no módulo de análises quer no
módulo de MCDTs. O SIARS contabiliza os registados no módulo de análises.
F. A microalbuminúria teve como código válido até 1-5-2013, o A560.6 (microalbuminúria) que era apenas lido pelo SIARS a partir do módulo de
análises (apesar de poder também ser registado no módulo de MCDT). A partir de 1-5-2013, o código nacional válido passou a ser o 1318.2
(Albumina de baixa concentração), apenas registável no módulo de MCDT (e lido pelo SIARS nas tabelas correspondentes a esse módulo).
G. A microalbuminúria pode também ser registada nos campos criados para o efeito quer no módulo de hipertensão, quer no módulo de
diabetes.
H. O IMC, o peso e a estatura podem ser registados nas biometrias e nos módulos de hipertensão, diabetes, saúde materna e planeamento
familiar.
I. Os registos de exame dos pés devem ser realizados no módulo de diabetes, usando um dos campos seguintes: a) rastreio do pé; b) exames
dos pés.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "1 consulta médica por semestre"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O último
semestre corresponde aos 6 meses que antecedem a data de referência do indicador. O penúltimo semestre corresponde aos 6 meses
anteriores. Por exemplo se a data de referência do indicador for 30-04-2012, o 1º semestre fica comprendido entre 01-05-2011 e 31-10-2011 e o
2º semestre entre 01-11-2011 e 30-04-2012.
- Numerador (variável "registo de pressão arterial em 2 semestres"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O
último semestre corresponde aos 6 meses que antecedem a data de referência do indicador. O penúltimo semestre corresponde aos 6 meses
anteriores. Por exemplo se a data de referência do indicador for 30-04-2012, o 1º semestre fica comprendido entre 01-05-2011 e 31-10-2011 e o
2º semestre entre 01-11-2011 e 30-04-2012.
- Numerador (variável "IMC"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "peso"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "estatura"): Ver REGRAS DE CÁLCULO.
- Numerador (variável "Registo de HgbA1c em 2 semestres"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O último
semestre corresponde aos 6 meses que antecedem a data de referência do indicador. O penúltimo semestre corresponde aos 6 meses
anteriores. Por exemplo se a data de referência do indicador for 30-04-2012, o 1º semestre fica comprendido entre 01-05-2011 e 31-10-2011 e o
2º semestre entre 01-11-2011 e 30-04-2012.
- Numerador (variável "HgbA1c inferior ou igual a 8,0%"): Duração de 6 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "microalbuminúria"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
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- Numerador (variável "colesterol total, colesterol HDL e triglicéridos"): Duração de 24 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "exame dos pés"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "Diabetes na lista de problemas"): Duração de 190 dias, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "1 consulta médica por semestre"): Duração de 7 a 12 meses. Termina na data de referência do indicador. Quando a data
de referência do indicador pertence ao primeiro semestre do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido entre 1 de julho
e 31 de dezembro do ano precedente e o segundo semestre entre 1 de janeiro e 30 de junho do ano em curso. Quando a data de referência do
indicador pertence ao segundo semestre do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho
(do ano em curso) e o segundo semestre entre 1 de julho e 31 de dezembro (do ano em curso).
- Numerador (variável "registo de pressão arterial em 2 semestres"): Duração de 7 a 12 meses. Termina na data de referência do indicador.
Quando a data de referência do indicador pertence ao primeiro semestre do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido
entre 1 de julho e 31 de dezembro do ano precedente e o segundo semestre entre 1 de janeiro e 30 de junho do ano em curso. Quando a data
de referência do indicador pertence ao segundo semestre do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido entre 1 de
janeiro e 30 de junho (do ano em curso) e o segundo semestre entre 1 de julho e 31 de dezembro (do ano em curso).
- Numerador (variável "IMC"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "peso"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do
indicador.
- Numerador (variável "estatura"): Ver REGRAS DE CÁLCULO.
- Numerador (variável "Registo de HgbA1c em 2 semestres"): Duração de 7 a 12 meses. Termina na data de referência do indicador. Quando a
data de referência do indicador pertence ao primeiro semestre do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido entre 1 de
julho e 31 de dezembro do ano precedente e o segundo semestre entre 1 de janeiro e 30 de junho do ano em curso. Quando a data de
referência do indicador pertence ao segundo semestre do ano civil, o 1º semestre do [período em análise] fica compreendido entre 1 de janeiro e
30 de junho (do ano em curso) e o segundo semestre entre 1 de julho e 31 de dezembro (do ano em curso).
- Numerador (variável "HgbA1c inferior ou igual a 8,0%"): Duração de 1 a 6 meses, terminando na data de referência do indicador. Quando a
data de referência do indicador se situa nos primeiros 6 meses do ano, o período em análise inicia-se a 1 de janeiro do ano em curso. Quando a
data de referência do indicador se situa nos últimos 6 meses do ano, o período em análise inicia-se a 1 de julho do ano em curso.
- Numerador (variável "microalbuminúria"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência
do indicador.
- Numerador (variável "colesterol total, colesterol HDL e triglicéridos"): Duração de 13 a 24 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-1 e termina
na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "exame dos pés"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência
do indicador.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "Diabetes na lista de problemas"): Duração de 1 mês e 7 dias a 6 meses e 7 dias, terminando na data de referência do
indicador. Se a data de referência do indicador pertence ao 1º semestre, o período em análise inicia-se a 25 de Dezembro do ano precedente e o
diagnóstico de diabetes deve estar registado como "ativo" na lista de problemas pelo menos desde essa data até à data de referência do
indicador. Se a data de referência do indicador pertence ao 2º semestre, o período em análise inicia-se a 24 de junho do ano corrente e o
diagnóstico de diabetes deve estar registado como "ativo" na lista de problemas pelo menos desde essa data té à data de referência do
indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do período em
análise

Legenda
HgbA1c - Hemoglogina glicosada; MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica; DM - Diabetes Mellitus
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044

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.01.01

2013.044.01

Proporção mulheres [50; 70[ A, c/ mamogr. (2
anos)

Designação
Proporção de mulheres entre [50; 70[ anos, com mamografia registada nos últimos dois anos

Objetivo
Monitorizar o programa de rastreio oncológico - parâmetro "rastreio e deteção precoce do cancro da mama".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção entre as mulheres com registo de mamografia nos últimos dois anos e as mulheres com idades
compreendidas no intervalo [50, 70[ anos.
Numerador: Contagem de mulheres com registo de mamografia nos últimos dois anos.
Denominador: Contagem de mulheres com idades compreendidas no intervalo [50, 70[ anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Pelo menos um resultado de mamografia nos últimos 2 anos (ver alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Ser mulher.
B. Ter idade compreendida no intervalo [50; 70[ anos (ver alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Com inscrição ativa na Unidade de Saúde na data de referência do indicador.

Observações Gerais
A. Os MCDTs válidos para este indicador, pela tabela de MCDTs convencionados são os seguintes:
- [Mamografia], código 446.4, área M.
- [Mamografia unilateral], código 447.2, área M.
B. Para que uma mamografia seja contabilizada deve ter um resultado.
C. A data que deve ser usada para verificar se o exame está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve ser
preenchido, no máximo até 30 dias após o fim do período em análise.
D. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".

Observações Sobre Software
SAM:
A. Os resultados da mamografia devem ser registados no módulo de MCDTs.
MEDICINEONE:
A. Para que sejam contabilizados neste indicador, as mamografias podem ser registadas quer no módulo de MCDTs quer no módulo de rastreio
oncológico.
B. O resultado da mamografia pode ser registado quer em formato de texto, quer em formato parametrizado, quer em formato multimédia.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 24 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 13 a 24 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-1 e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida
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AA / BB x 100

%

Proporção de mulheres

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Rastreio Oncológico

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica

045

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.02.01

2013.045.01

Proporção mulheres [25; 60[ A, c/ colpoc. (3
anos)

Designação
Proporção de mulheres entre [25; 60[ anos, com colpocitologia nos últimos 3 anos

Objetivo
Monitorizar o programa de rastreio oncológico - parâmetro "rastreio e deteção precoce do cancro do colo do útero".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção entre as mulheres que realizaram colpocitologia nos últimos três anos e as mulheres com idades
compreendidas no intervalo [25, 60[ anos.
Numerador: Contagem de mulheres que realizaram colpocitologia nos últimos três anos.
Denominador: Contagem de mulheres com idades compreendidas no intervalo [25, 60[ anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Pelo menos um resultado de colpocitologia nos últimos 3 anos (ver alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Ser mulher.
B. Ter idade compreendida no intervalo [25; 60[ anos (ver alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Com inscrição ativa na Unidade de Saúde na data de referência do indicador.

Observações Gerais
A. O código da tabela de MCDTs convencionados válido para registar colpocitologias é o seguinte:
- [Exame citológico cervico-vaginal], código 008.6, área B.
B. Para que uma colpocitologia seja contabilizada deve ter um resultado.
C. A data que deve ser usada para verificar se o exame está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve ser
preenchido, no máximo até 30 dias após o fim do período em análise.
D. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".

Observações Sobre Software
SAM:
A. Os resultados da colpocitologia devem ser registados no módulo de MCDTs.
MEDICINEONE:
A. Para que sejam contabilizados neste indicador, as colpocitologias podem ser registadas quer no módulo de MCDTs quer no módulo de
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Rastreio Oncológico.
B. O resultado da colpocitologia pode ser registado quer em formato de texto, quer em formato parametrizado, quer em formato multimédia.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de mulheres

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Rastreio Oncológico

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica

046

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.03.01

2013.046.01

Proporção utentes [50; 75[A, c/ rastreio cancro
CR

Designação
Proporção de utentes com idade entre [50; 75[ anos, com rastreio de cancro do colon e reto efetuado

Objetivo
Monitorizar o programa de rastreio oncológico. Parâmetro "rastreio e deteção precoce do cancro do colon e reto".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes inscritos com idade compreendida no intervalo [50; 75[ anos, com rastreio do cancro do colon e
reto efetuado.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com rastreio do cancro do colon e reto efetuado.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com idade compreendida no intervalo [50; 75[ anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C ou D)] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Pelo menos um resultado de pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF), nos últimos 2 anos (ver alíneas A, D e E de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
C. Pelo menos um resultado de retosigmoidoscopia, nos últimos 5 anos (ver alíneas B, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
D. Pelo menos um resultado de colonoscopia, nos últimos 10 anos (ver alíneas C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Ter idade compreendida no intervalo [50; 75[ anos (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS).
B. Com inscrição ativa na Unidade de Saúde na data de referência do indicador.
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Observações Gerais
A. O exame da tabela de MCDTs convencionados, válido para identificar [PSOF] é o seguinte:
- [Sangue oculto nas fezes, fezes], código 607.6, área A.
B. Os exames da tabela de MCDTs convencionados, válidos para identificar [retosigmoidoscopia] são os seguintes:
- [Rectosigmoidoscopia flexível], código 007.8, área F.
- [Colonoscopia esquerda], código 006.0, área F.
C. O exame da tabela de MCDTs convencionados, válido para identificar [colonoscopia] é o seguinte:
- [Colonoscopia total], código 005.1, área F.
D. Para que um exame seja contabilizado, deve ter um resultado.
E. A data que deve ser usada para verificar se o exame está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve ser
preenchido, no máximo até 30 dias após o fim do período em análise.
F. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".

Observações Sobre Software
SAM:
A. Os resultados dos exames de rastreio devem ser registados no módulo de MCDTs.
MEDICINEONE:
A. Para que sejam contabilizados neste indicador, os exames [colonoscopia] e [retosigmoidoscopia] podem ser registadas quer no módulo de
MCDTs quer no módulo de Rastreio Oncológico.
B. O [PSOF] poder ser registado quer no módulo de análises quer no módulo de MCDTs quer no módulo de rastreio oncológico (o SIARS
procede à leitura a partir dos 3 módulos).
C. Os resultados da [colonoscopia] e [retosigmoidoscopia] podem ser registados quer em formato de texto, quer em formato parametrizado, quer
em formato multimédia.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "PSOF"): Duração de 24 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "retosigmoidoscopia"): Duração de 60 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "colonoscopia"): Duração de 120 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "PSOF"): Duração de 13 a 24 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-1 e termina na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "retosigmoidoscopia"): Duração de 49 a 60 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-4 e termina na data de referência do
indicador.
- Numerador (variável "colonoscopia"): Duração de 109 a 120 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-9 e termina na data de referência do
indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Rastreio Oncológico

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica; PSOF - Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes
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047

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.25

2013.047.01

Proporção utentes >= 14 A, c/ reg. hábit. tabágic.

Designação
Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos, com quantificação dos hábitos tabágicos nos últimos 3 anos

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde juvenil e de adultos. Parâmetro "registo de hábitos tabágicos".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos, com quantificação dos hábitos tabágicos nos últimos 3
anos.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com quantificação dos hábitos tabágicos nos últimos 3 anos.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com idade igual ou superior a 14 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos um registo de hábitos tabágicos efetuado nos últimos 36 meses (ver alíneas B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Ter idade igual ou superior a 14 anos (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".
B. Os locais de registo de "hábitos tabágicos" que são analisados pelo SIARS dependem do software e encontram-se especificiados nas
OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE. No entanto, o SIARS não procede à leitura de "consumos de tabaco" por via dos registos que possam
ser feitos por profissionais de saúde no "A" do SOAP, com a rúbrica da ICPC-2 P17 (abuso do tabaco).
C. Por princípio, os registos de hábitos tabágicos podem ser feitos por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde (ver
especificações em OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE).
D. Se um utente mantém os mesmos hábitos (relativamente ao uso de tabaco) que os assinalados no último registo e esse último registo está
próximo de ultrapassar 36 meses de duração, é prudente proceder-se a um novo registo de hábitos com a mesma informação, por forma a
garantir que no fim do período em análise "existe pelo menos um registo de hábitos nos últimos 36 meses".
E. Se um utente "não fuma", tal deve ser explicitamente registado no sistema de informação, pois a "ausência de registo" não significa "ausência
do hábito".

Observações Sobre Software
SAM:
A. Os hábitos tabágicos devem ser registados na [ficha individual], onde podem ser quantificados e datados. O registo de hábitos noutras
fichas/programas não pode ser lido pelo SIARS para este indicador pois não se encontram associados a qualquer data.
SAPE:
A. Não existe forma de proceder ao registo normalizado da informação de hábitos tabágicos.
MEDICINEONE:
A. Os hábitos tabágicos são registados no módulo de hábitos. O registo de utente "sem hábitos tabágicos" faz-se colocando um 0 (zero) no
campo da quantidade.
VITACARE
A. Para os hábitos tabágicos é possível registar:
- Se fuma? (Sim/Não);
- Número de cigarros/dia;
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- Data de início;
- Data de termo;
- Carga tabágica (calculado automaticamente pelo sistema).
Qualquer destes é interpretado pelo SIARS como sendo um registo de hábitos tabágicos.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "consulta médica ou consulta de enfermagem"): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador;
- Numerador (variável "registo dos hábitos tabágicos"): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador;
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "consulta médica ou consulta de enfermagem"): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e
termina na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "registo dos hábitos tabágicos"): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de
referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Transversal

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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048

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.28

2013.048.01

Proporção fumadores, c/ consulta relac. tabaco
1A

Designação
Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos e com hábitos tabágicos, a quem foi realizada consulta relacionada com tabagismo,
no último ano

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde juvenil e de adultos. Parâmetro "consulta relacionada com tabagismo".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de fumadores com idade igual ou superior a 14 anos, a quem foi feita consulta relacionada com tabagismo,
no último ano.
Numerador: Contagem de fumadores com idade igual ou superior a 14 anos a quem foi feita consulta relacionada com tabagismo, no último ano.
Denominador: Contagem de fumadores com idade igual ou superior a 14 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C)] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Existe pelo menos uma [consulta médica de vigilância] relacionada com o problema [tabagismo] nos últimos 12 meses (ver alínea A de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Existe pelo menos uma [consulta de enfermagem de vigilância] relacionada com o problema [tabagismo] nos últimos 12 meses (ver alínea B
de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e (C ou D)] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Ter idade igual ou superior a 14 anos (ver alínea C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de tabagismo (rubrica da ICPC-2 P17) encontra-se na lista de problemas, com o estado de
"ativo" (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
D. O último registo de hábitos tabágicos é superior a 0 (zero) (ver alíneas D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica] relacionada com tabagismo, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, o código ICPC-2 específico de tabagismo, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o P17 ou
sub-rubricas.
B. Para se considerar uma [Consulta de Enfermagem] relacionada com tabagismo, é necessária a existência de registos compatíveis com uma
das seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C006 | Consulta de enfermagem de vigilância - SAPE
- C012 | Consulta de enfermagem de vigilância - MedicineOne
- C018 | Consulta de enfermagem de vigilância - VitaCare
Nota 1: Nas normas C006, C012 e C018, os códigos CIPE-B2 que podem ser usados para codificar [diagnósticos de enfermagem] ou
[intervenções de enfermagem] são os que se especificam em [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] > [Diagnósticos e
intervenções de enfermagem codificados pela CIPE] > [E006 | Consulta relacionada com tabagismo]
Nota 2: Na norma C012, o código ICPC-2 específico de tabagismo, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o P17 ou sub-rubricas.
C. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".
D. Os registos de hábitos tabágicos podem ser feitos por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
E. Um utente sem P17 na lista de problemas e sem qualquer registo de hábitos tabágicos, não é contabilizado no denominador.
Um utente sem P17 na lista de problemas e com registo de "0 cigarros por dia" (ou equivalente), não é contabilizado no denominador.
Um utente com P17 na lista de problemas (ativo) é contabilizado no denominador.
Um utente com registo de hábitos tabágicos superiores a 0 (zero) é contabilizado no denominador.
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Um utente que no registo de "hábitos tabágicos" é classificado como "fumador", é contabilizado no denominador.

Observações Sobre Software
SAM:
A. Os hábitos tabágicos devem ser registados na [ficha individual], onde podem ser quantificados e datados. O registo de hábitos noutras
fichas/programas não pode ser lido pelo SIARS para este indicador pois não se encontram associados a qualquer data.
SAPE:
A. Não existe forma de proceder ao registo normalizado da informação de hábitos tabágicos.
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de tabagismo pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. Os hábitos tabágicos são registados no módulo de hábitos. O registo de utente "sem hábitos tabágicos" faz-se colocando um 0 (zero) no
campo da quantidade.
VITACARE
A. Para os hábitos tabágicos é possível registar:
- Se fuma? (Sim/Não);
- Número de cigarros/dia;
- Data de início;
- Data de termo;
- Carga tabágica (calculado automaticamente pelo sistema).
Um doente é considerado fumador se a resposta à pergunta "Se fuma?" for "sim" ou se o "Número de cigarros/dia" for superior a 0 (zero). Em
qualquer dos casos, testa-se se a [data de termo] do "hábito" é posterior à data de referência do indicador.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "consulta médica ou consulta de enfermagem"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador;
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "consulta médica ou consulta de enfermagem"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e
termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Transversal

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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049

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.26

2013.049.01

Proporção utentes c/ DPOC, c/ FeV1 em 3 anos

Designação
Proporção de utentes com DPOC, com pelo menos um registo de avaliação de FeV1 nos últimos 3 anos

Objetivo
Monitorizar o programa de acompanhamento de doenças respiratórias. Parâmetro "FeV1 nos doentes cm DPOC".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de doentes com DPOC, com pelo menos um registo de FeV1 nos últimos 3 anos.
Numerador: Contagem de doentes com DPOC e com pelo menos um registo de FeV1 nos últimos 3 anos.
Denominador: Contagem de doentes com DPOC.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Existe pelo menos um registo de FeV1 nos últimos 3 anos (ver alíneas A, B, C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de DPOC (rubrica da ICPC-2 R95) encontra-se na lista de problemas, com o estado de
"ativo".

Observações Gerais
A. O exame da tabela de MCDTs convencionados, válido para identificar [FeV1] é o seguinte:
- [Espirometria, incluindo gráficos, curva débito volume, capacidade vital, volume expiratório máximo no 1º segundo, débito expiratório máximo e
médio e ventilação voluntária máxima por minuto], código 1504.5, área Z. Nas situações em que o exame seja requisitado por outra instituição, a
unidade pode registar o resultado do exame, usando o código acima referido, sem qualquer incremento da despesa com MCDTs para a unidade.
B. Para que um exame seja contabilizado, deve ter um resultado.
C. Nas situações em que o exame seja efetuado na própria unidade de saúde, o resultado pode ser registado em campo próprio, criado para o
efeito pelas aplicações de registo clínico eletrónico. O resultado pode ser registado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de
saúde.
D. A data que deve ser usada para verificar se o exame está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve ser
preenchido, no máximo até 30 dias após o fim do período em análise.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de DPOC pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. Embora o FeV1 possa ser registado quer no módulo de análises quer no módulo de MCDTs, o SIARS apenas contabiliza os registados no
módulo de análises.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de FeV1"): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "DPOC na lista de problemas"): Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de FeV1"): Duração de 25 a 36 meses, iniciando a 1 de Janeiro do ano N-2 e terminando na data de referência do
indicador.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "DPOC na lista de problemas"): Coincidente com a data de referência do indicador.
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Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com FeV1

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Respiratório

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica; FeV1 - Volume Expiratório Forçado no 1º segundo.

050

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.04.01

2013.050.01

Proporção grávidas c/ consulta RP efetuada

Designação
Proporção de grávidas com consulta de revisão de puerpério efetuada

Objetivo
Monitorização do programa de vigilância em saúde materna. Parâmetro "consulta médica de revisão do puerpério".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de puérperas com pelo menos uma consulta médica de revisão do puerpério.
Numerador: Contagem de puérperas com pelo menos uma consulta médica de revisão do puerpério.
Denominador: Contagem de puérperas.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Utentes incluídos no denominador.
B. Utentes que tiveram pelo menos 1 consulta médica de revisão do puerpério, realizada entre a [data de fim da gravidez] e o 42º dia de
puerpério (ver condições de registo de uma consulta de revisão do puerpério na alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS e regras para datação do
puerpério nas alíneas D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e F] é verdadeira:
A. Ser mulher;
B. Gravidez registada por um médico ou interno da unidade de saúde, no módulo ou no programa de saúde materna (ver alínea C de
OBSERVAÇÕES GERAIS);
C. Gravidez não classificada como aborto (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS);
D. Registo do diagnóstico médico de gravidez (códigos da ICPC-2 W78, W79 ou W84) na lista de problemas, no estado [ativo] (ver alínea B de
OBSERVAÇÕES GERAIS);
E. [Inscrição ativa] na unidade de saúde durante pelo menos 1 dia do período compreendido entre 1º e o 42º dia a contar da [data de fim da
gravidez] (ver alíneas C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
F. O 42º dia de puerpério, contabilizado a partir da [data de fim da gravidez], pertence ao período em análise do denominador (ver alíneas C e D
de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica] de revisão do puerpério, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das seguintes
normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] e que sejam realizados durante o puerpério (entre
a [data de fim da gravidez] e o 42º dia seguinte a essa data):
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
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Nota: Nas normas C003, C009 e C015, não existem códigos ICPC-2 específicos de "revisão do puerpério". A identificação deste tipo de consulta
faz-se assinalando [revisão do puerpério] nos registos de consulta efetuados nos módulos ou programas de saúde materna.
B. O registo de gravidez na lista de problemas, usando a ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde, deve ser feito de forma
a que a sua duração, definida pelos campos [Data inicio] e [Data fim] seja coincidente em pelo menos um dia com a duração da gravidez
respetiva no módulo ou programa de saúde materna, devendo verificar-se as 2 condições seguintes:
a) a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de fim da gravidez] (ver definição mais à frente em
OBSERVAÇÕES GERAIS).
b) a [Data fim] do diagnóstico de gravidez ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa de saúde materna.
C. A [data de fim da gravidez] corresponde ao 1º dia do puerpério e é determinada da seguinte forma:
a) se a [data de parto] estiver registada, a [data de fim da gravidez] é igual à [data de parto].
b) se a [data de parto] não estiver registada e a [data de parto corrigida] estiver registada e se a [data de referência do indicador] for superior à
[data de parto corrigida] em 8 semanas (56 dias), a [data de fim da gravidez] é igual à [data de parto corrigida].
c) se a [data de parto] não estiver registada e a [data de parto corrigida] não estiver registada e se a [data de referência do indicador] for superior
à [data da última menstruação] em 48 semanas (336 dias), a [data de fim da gravidez] é igual à soma da [data da última menstruação] com 40
semanas (280 dias).
D. Para efeitos de contabilização do puerpério, considera-se que a [data de fim da gravidez], tal como definida na alínea anterior, é o 1º dia de
puerpério (P1).
E. A classificação do registo de gravidez como [aborto], exclui a utente do denominador. Caso a gravidez termine em aborto (espontâneo ou
provocado), tal deve ser registado no módulo ou programa de saúde materna (ver OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE), para que seja
detetado pelo SIARS. Embora o aborto possa e deva ser registado no A do SOAP e classificado pela ICPC-2 como [episódio], tal não é
detectado pelo SIARS.

Observações Sobre Software
SAM:
A. É possível registar [Aborto] na janela [Revisão do puerpério], que é acessível a partir do botão [RP] do [programa de saúde materna]. O
[aborto] é selecionado na mesma lista em que é possível escolher o [tipo de parto].
B. No SAM, existem poucos registos de gravidez de lista de problemas, porque esta aplicação apenas faz o registo automático dos códigos
ICPC-2 de gravidez no sistema de episódios (não os transpondo para a lista de problemas). Assim, nesta aplicação de registo clínico, a alínea C
de OBSERVAÇÕES GERAIS deve ter a seguinte leitura: C. O registo de gravidez na lista de problemas ou no sistema de episódios, usando a
ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde, deve ser feito de forma a que a sua duração seja coincidente em pelo menos um
dia com a duração do registo no módulo ou programa de saúde materna, devendo ser verdadeira a condição [AA ou (BB e CC)]:
AA. Existe pelo menos um registo de um dos códigos ICPC-2 relacionados com gravidez, no sistema de episódios, entre a DUM e a [data de fim]
da gravidez registada no programa de saúde materna (ver como se determina a [data de fim da gravidez] nas OBSERVAÇÕES GERAIS ).
BB. a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de fim] da gravidez registada no programa de saúde
materna.
CC. a [Data fim] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa
de saúde materna.
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de gravidez pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico não necessita
estar classificado como "ativo", mas não pode ter sido classificado como "inválido".
B. O [aborto] pode ser registado no módulo de saúde materna (por baixo da zona de registo da [data da última menstruação] e da [data de
parto]).

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O denominador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a
31 de dezembro inicia o período em análise do denominador a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de
novembro inicia o período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada grávida a este indicador é o facto de o 42º dia de puerpério pertencer ou não ao período em análise
do denominador, anteriormente definido.
- Para cada utente incluída no denominador, o período em análise inicia-se na [data de fim da gravidez] e termina no 42º dia do puerpério.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de grávidas

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Materna

Utentes inscritos durante pelo menos um dia do acontecimento
monitorizado

Legenda
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RP - Revisão do Puerpério

051

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.33

2013.051.01

Proporção de grávidas, com acompanhamento
adequado

Designação
Proporção de grávidas, com acompanhamento adequado

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde materna.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de grávidas, com acompanhamento de acordo com as normas da DGS.
Numerador: Contagem de grávidas com acompanhamento adequado.
Denominador: Contagem de grávidas.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e F] é verdadeira:
A. Utentes incluídos no denominador.
B. Utentes que tiveram pelo menos 6 consultas médicas de vigilância de gravidez ou de revisão do puerpério, no período compreendido entre a
DUM e o 42º dia de puerpério (ver alíneas A, B, C, E e F de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Utentes que tiveram pelo menos uma consulta médica de vigilância de gravidez nos primeiros 90 dias de gestação (ver alíneas A e G de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
D. Utentes que tiveram pelo menos 1 consulta médica de revisão do puerpério, realizada entre a [data de fim da gravidez] e o 42º dia de
puerpério (ver condições de registo de uma consulta de revisão do puerpério na alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS e regras para datação do
puerpério nas alíneas E e F de OBSERVAÇÕES GERAIS).
E. Ter pelo menos um registo de resultado de ecografia obstétrica do 1.º trimestre, com data de realização entre as [11; 14[ semanas ([78; 98]
dias) de gestação (ver alíneas G e H de OBSERVAÇÕES GERAIS).
F. Ter pelo menos um registo de resultado de ecografia obstétrica morfológica, com data de realização entre as [18; 24[ semanas ([127; 168]
dias) de gestação (ver alíneas I e J de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e F e G] é verdadeira:
A. Ser mulher;
B. Gravidez registada por um médico ou interno da unidade de saúde, no módulo ou no programa de saúde materna ;
C. Gravidez não classificada como aborto (ver alínea K de OBSERVAÇÕES GERAIS);
D. O 42º dia de puerpério, contabilizado a partir da [data de fim da gravidez], pertence ao período em análise do denominador (ver alíneas E e F
de OBSERVAÇÕES GERAIS e comentários sobre PERÍODO EM ANÁLISE).
E. Registo do diagnóstico médico de gravidez (códigos da ICPC-2 W78, W79 ou W84) na lista de problemas, no estado [ativo] (ver alínea D de
OBSERVAÇÕES GERAIS);
F. [Inscrição ativa] na unidade de saúde durante pelo menos 7 meses do período compreendido entre a DUM e a [data de fim da gravidez] (ver
alíneas E e F de OBSERVAÇÕES GERAIS).
G. [Inscrição ativa] na unidade de saúde durante pelo menos 1 dia do período compreendido entre 1º e o 42º dia a contar da [data de fim da
gravidez] (ver alíneas E e F de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se considerar uma [Consulta Médica de Vigilância] em saúde materna, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
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Nota: Nas normas C003, C009 e C015, os códigos ICPC-2 específicos de gravidez, que podem ser usados para classificar o A do SOAP, são
W78, W79, W84 ou sub-rubricas.
B. Para se contabilizar uma [Consulta Médica] de revisão do puerpério, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das seguintes
normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] e que sejam realizados durante o puerpério (entre
a [data de fim da gravidez] e o 42º dia seguinte a essa data):
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, não existem códigos ICPC-2 específicos de "revisão do puerpério". A identificação deste tipo de consulta
faz-se assinalando [revisão do puerpério] nos registos de consulta efetuados nos módulos ou programas de saúde materna.
C. Contabiliza-se no máximo uma consulta médica de RP por grávida.
D. O registo de gravidez na lista de problemas, usando a ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde, deve ser feito de forma
a que a sua duração, definida pelos campos [Data inicio] e [Data fim] seja coincidente em pelo menos um dia com a duração da gravidez
respetiva no módulo ou programa de saúde materna, devendo verificar-se as 2 condições seguintes:
a) a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de fim da gravidez] (ver definição mais à frente em
OBSERVAÇÕES GERAIS).
b) a [Data fim] do diagnóstico de gravidez ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa de saúde materna.
E. A [data de fim da gravidez] corresponde ao 1º dia do puerpério e é determinada da seguinte forma:
a) se a [data de parto] estiver registada, a [data de fim da gravidez] é igual à [data de parto].
b) se a [data de parto] não estiver registada e a [data de parto corrigida] estiver registada e se a [data de referência do indicador] for superior à
[data de parto corrigida] em 8 semanas (56 dias), a [data de fim da gravidez] é igual à [data de parto corrigida].
c) se a [data de parto] não estiver registada e a [data de parto corrigida] não estiver registada e se a [data de referência do indicador] for superior
à [data da última menstruação] em 48 semanas (336 dias), a [data de fim da gravidez] é igual à soma da [data da última menstruação] com 40
semanas (280 dias) .
F. Para efeitos de contabilização do puerpério, considera-se que a [data de fim da gravidez], tal como definida na alínea anterior, é o 1º dia de
puerpério (P1).
G. Para as condições [1ª consulta no 1º trimestre] e [1ª ecografia na gravidez] do numerador, A datação da gravidez faz-se a partir da data da
última menstruação (DUM), registada no módulo ou programa de saúde materna. A DUM corresponde ao 1º dia de gravidez, não existindo dia
"zero".
H. O código da tabela de MCDTs válido para [ecografia obstétrica do 1.º trimestre] é o M490.1. A data que deve ser usada para verificar se este
exame está ou não dentro das [11; 14[ semanas ([78; 98] dias) é a "data de realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo, até 30
dias após a data de referência do indicador.
I. O código da tabela de MCDTs válido para [ecografia obstétrica morfológica] é o M291.7. A data que deve ser usada para verificar se este
exame está ou não dentro das [18; 24[ semanas ([127; 168] dias) é a "data de realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo, até 30
dias após a data de referência do indicador.
J. Para a condição [ecografia morfológica] do numerador, a datação da gravidez faz-se por regra a partir da [data de parto corrigida] registada no
módulo ou programa de saúde materna. Caso a [data de parto corrigida] não esteja registada, a datação faz-se a partir da data da última
menstruação (DUM), registada no módulo ou programa de saúde materna.
K. A classificação do registo de gravidez como [aborto], exclui a utente do denominador. Caso a gravidez termine em aborto (espontâneo ou
provocado), tal deve ser registado no módulo ou programa de saúde materna (ver OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE), para que seja
detetado pelo SIARS. Embora o aborto possa e deva ser registado no A do SOAP e classificado pela ICPC-2 como [episódio], tal não é
detectado pelo SIARS.

Observações Sobre Software
SAM:
A. As ecografias obstétricas podem ser registadas quer no módulo de MCDTs quer no programa de saúde materna.
B. É possível registar [Aborto] na janela [Revisão do puerpério], que é acessível a partir do botão [RP] do [programa de saúde materna]. O
[aborto] é selecionado na mesma lista em que é possível escolher o [tipo de parto].
C. No SAM, existem poucos registos de gravidez de lista de problemas, porque esta aplicação apenas faz o registo automático dos códigos
ICPC-2 de gravidez no sistema de episódios (não os transpondo para a lista de problemas). Assim, nesta aplicação de registo clínico, a alínea D
de OBSERVAÇÕES GERAIS deve ter a seguinte leitura: D. O registo de gravidez na lista de problemas ou no sistema de episódios, usando a
ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde, deve ser feito de forma a que a sua duração seja coincidente em pelo menos um
dia com a duração do registo no módulo ou programa de saúde materna, devendo ser verdadeira a condição [AA ou (BB e CC)]:
AA. Existe pelo menos um registo de um dos códigos ICPC-2 relacionados com gravidez, no sistema de episódios, entre a DUM e a [data de fim]
da gravidez registada no programa de saúde materna (ver como se determina a [data de fim da gravidez] nas OBSERVAÇÕES GERAIS ).
BB. a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de fim] da gravidez registada no programa de saúde
materna.
CC. a [Data fim] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa
de saúde materna.
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de gravidez pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico não necessita
estar classificado como "ativo", mas não pode ter sido classificado como "inválido".
B. Para que sejam contabilizados neste indicador, as [ecografias obstétricas] podem ser registadas quer no módulo de MCDTs quer no módulo
de saúde materna.
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C. O resultado das [ecografias obstétricas] podem ser registados quer em formato de texto, quer em formato parametrizado, quer em formato
multimédia.
D. O [aborto] pode ser registado no módulo de saúde materna (por baixo da zona de registo da [data da última menstruação] e da [data de
parto]).

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O denominador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a
31 de dezembro inicia o período em análise do denominador a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de
novembro inicia o período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada grávida a este indicador é o facto de o 42º dia de puerpério pertencer ou não ao período em análise
do denominador, anteriormente definido.
- Os períodos em análise das restantes variáveis do denominador e de cada variável do numerador dependem do período da gestação ou do
puerpério em que devem ser realizados.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de grávidas

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Materna

Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do
acontecimento monitorizado

Legenda
DUM - Data da Última Menstruação
RP - Revisão do Puerpério;
MCDT - Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica;
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052

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.30

2013.052.01

Proporção MIF, com acompanhamento
adequado em PF

Designação
Proporção de mulheres em idade fértil, com acompanhamento adequado na área do planeamento familiar

Objetivo
Monitorizar o programa de planeamento familiar.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de MIF com idade no intervalo [15; 50[ anos, com acompanhamento de acordo com as normas da DGS.
Numerador: Contagem de MIF com acompanhamento adequado.
Denominador: Contagem de MIF com idade no intervalo [15; 50[ anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos uma consulta médica de PF realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde, nos últimos 36 meses (ver alínea
A de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Ter pelo menos um registo parametrizado do método de planeamento familiar utilizado (ou da não utilização do método). Ver alíneas B e J de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
D. Ter pelo menos 1 registo de pressão arterial, nos últimos 36 meses (ver alíneas C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
E. Para mulheres com idades entre [25,50[ anos, ter pelo menos um registo de resultado de colpocitologia, nos últimos 36 meses (ver alíneas F,
G, H e I de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Ter [inscrição ativa] na unidade de saúde, válida à data de referência do indicador.
B. Ser mulher.
C. Ter idade pertencente ao intervalo [15; 50[ anos (ver alínea H de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se considerar uma [Consulta Médica de Vigilância] de PF, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das seguintes
normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, os códigos ICPC-2 específicos de saúde reprodutiva e planeamento familiar, que podem ser usados para
classificar o A do SOAP, são W10, W11, W12, W13, W14, W15 ou sub-rubricas.
B. O registo do método de PF pode ser realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
C. São contabilizados no numerador os registos de pressão arterial realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
D. Só se contabilizam registos de pressão arterial em que tanto a pressão sistólica como a diastólica tenham sido avaliadas e registadas na
mesma data.
E. Não se contabilizam registos de pressão arterial realizados em texto livre no SOAP.
F. O código da tabela de MCDTs convencionados válido para registar colpocitologias é o seguinte:
- [Exame citológico cervico-vaginal], código 008.6, área B.
G. Para que uma colpocitologia seja contabilizada deve ter um resultado.
H. A data que deve ser usada para verificar se o exame está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve ser
preenchido, no máximo até 30 dias após o fim do período em análise.
I. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação a
31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".
J. Aceitam-se registos de método de PF realizados em qualquer data (desde que anterior à data de referência do indicador), ou seja, não se faz
validação da "idade" dsse registo.

Observações Sobre Software
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SAPE:
A. A pressão arterial pode ser registada neste sistema.
SAM:
A. A pressão arterial pode ser registada na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna e planeamento familiar.
B. É possível registar que a mulher não faz nenhum método contracetivo, selecionando o item [NENHUM] na lista [Método], no programa de
planeamento familiar.
MEDICINEONE:
A. A pressão arterial pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne (campos de PA sistólica e PA diastólica):
- Biometrias;
- Módulo de hipertensão;
- Módulo de diabetes;
- Módulo de saúde materna;
- Módulo de planeamento familiar;
B. Para que sejam contabilizados neste indicador, as colpocitologias podem ser registadas quer no módulo de MCDTs quer no módulo de
Rastreio Oncológico.
C. O resultado da colpocitologia pode ser registado quer em formato de texto, quer em formato parametrizado, quer em formato multimédia.
D. É possível registar que a mulher não faz "nenhum" método contracetivo, selecionando a opção "SNC - Sem Necessidades contracetivas", na
área de registo do método contracetivo, no módulo de planeamento familiar.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "consulta médica"): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "registo de pressão arterial"): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "registo de método de PF"): Coincidente com a data de referência do indicador (1 dia).
- Numerador (variável "registo de resultado de colpocitologia"): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "consulta médica"): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de referência do
indicador.
- Numerador (variável "registo de pressão arterial"): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de
referência do indicador.
- Numerador (variável "registo de método de PF"): Coincidente com a data de referência do indicador (1 dia).
- Numerador (variável "registo de resultado de colpocitologia"): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na
data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de MIFs

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde da Mulher e Planeamento
Utentes inscritos à data de referência do indicador
Familiar

Legenda
PF - Planeamento Familiar;
MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica;
MIF - Mulheres em Idade Fertil;
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053

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.27

2013.053.01

Proporção utentes >=14A, c/ registo consumo
álcool

Designação
Proporção de utentes com idade igual ou superior a 14 anos, com quantificação do consumo de álcool, registado nos últimos 3 anos

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde juvenil e de adultos. Parâmetro "registo do consumo de álcool".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes inscritos com idade igual ou superior a 14 anos, com pelo menos um registo dos "consumos de
álcool", realizado nos últimos 3 anos.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com pelo menos um registo dos "consumos de álcool", realizado nos últimos 3 anos.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com idade igual ou superior a 14 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter um registo de "consumos de álcool" efetuado nos últimos 36 meses (ver alíneas B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Ter idade igual ou superior a 14 anos (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".
B. Os locais de registo dos hábitos de consumo de álcool que são analisados pelo SIARS dependem do software e encontram-se especificiados
nas OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE. No entanto, o SIARS não procede à leitura de "consumos de álcool" por via dos registos que
possam ser feitos por profissionais de saúde no "A" do SOAP, com as rúbricas da ICPC-2 P15 (abuso crónico do álcool) nem P16 (abuso agudo
do álcool).
C. Por princípio, os registos de "consumos de álcool" podem ser feitos por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde (ver
especificações em OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE).
D. Se um utente mantém os mesmos hábitos (relativamente ao uso de álcool) que os assinalados no último registo e esse último registo está
próximo de ultrapassar 36 meses de duração, é prudente proceder-se a um novo registo de hábitos com a mesma informação, por forma a
garantir que no fim do período em análise "existe pelo menos um registo de hábitos nos últimos 36 meses".
E. Se um utente "não bebe", tal deve ser explicitamente registado no sistema de informação (em OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE
explicita-se o local de registo dos "hábitos de consumo"), pois a ausência de registo não significa ausência do hábito.

Observações Sobre Software
SAM
A. O SAM permite registar os "consumos de álcool" na [ficha individual] e nos [programas]. No entanto, como os registos de hábitos nos
[programas], não têm associada uma [data de registo] nem quantificação dos hábitos, não é possível usar essa informação para este indicador.
Assim, os utilizadores SAM devem proceder aos registos dos hábitos na [ficha individual], para garantir inputs corretos para este indicador.
SAPE:
A. Não existe forma de proceder ao registo normalizado da informação de "consumos de álcool".
MEDICINEONE:
A. Os "consumos de álcool" são registados no módulo de "hábitos". O registo de utente "sem hábitos alcoólicos" faz-se colocando um 0 (zero) no
campo da quantidade.
VITACARE
A. Para os "consumos de álcool" é possível registar:
- Se consome bebidas alcoólicas (Sim/Não);
- Tipo de bebidas (vinho, cerveja, bebidas destiladas, cocktails e shots, bebidas generosas);
- Data de início;
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- Data de termo.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "consulta médica ou consulta de enfermagem"): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador;
- Numerador (variável "registo dos consumos de álcool"): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador;
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "consulta médica ou consulta de enfermagem"): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e
termina na data de referência do indicador.
- Numerador (variável "registo dos consumos de álcool"): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de
referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Mental

Utentes inscritos à data de referência do indicador

054

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.29

2013.054.01

Proporção utentes consum. álcool, c/ consulta 3A

Designação
Proporção de utentes com 14 ou mais anos e com o problema de "consumo excessivo de álcool", a quem foi realizada pelo menos uma consulta
relacionada nos últimos 3 anos

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde juvenil e de adultos. Parâmetro "consulta relacionada com consumo excessivo de álcool".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes inscritos com idade igual ou superior a 14 anos e com o problema de "consumo excessivo de
álcool", a quem foi realizada consulta relacionada com esse problema, nos últimos 3 anos.
Os utentes com "consumo excessivo de álcool" deveriam ser identificados nos sistemas de registo clínico a partir da informação existente sobre
a quantificação dos respetivos consumos semanais. No entanto, os registos sobre "consumos de álcool" existentes nos sistemas informáticos de
registo clínico em uso nos cuidados de saúde primários não se encontram padronizados, designadamente em relação às unidades de consumo
de álcool usadas. Assim, optou-se por identificar utentes com "consumo excessivo de álcool" através de um "equivalente de registo". Trata-se do
registo realizado por médicos (habitualmente os médicos de família), na lista de problemas do doente, de pelo menos um problema de saúde
ativo, codificado pelas rubricas da ICPC-2 P15 (Abuso crónico do álcool) ou P16 (Abuso agudo do álcool).
Numerador: Contagem utentes inscritos com idade igual ou superior a 14 anos e com o problema de "consumo excessivo de álcool", a quem foi
realizada consulta médica ou de enfermagem relacionada com esse problema de saúde, nos últimos 3 anos.
Denominador: Contagem utentes inscritos com idade igual ou superior a 14 anos e com o problema de "consumo excessivo de álcool".

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C)] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Existe pelo menos uma [consulta médica de vigilância] relacionada com o problema "consumo excessivo de álcool" nos últimos 36 meses (ver
alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Existe pelo menos uma [consulta de enfermagem de vigilância] relacionada com o problema "consumo excessivo de álcool" nos últimos 36
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meses (ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e (C ou D)] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Ter idade igual ou superior a 14 anos (ver alínea C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de "Abuso crónico do álcool" (rubrica da ICPC-2 P15) encontra-se na lista de problemas,
com o estado de "ativo".
D. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de "Abuso agudo do álcool" (rubrica da ICPC-2 P16) encontra-se na lista de problemas, com
o estado de "ativo".

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica] relacionada com "consumo excessivo de álcool", é necessário que os registos sejam compatíveis
com uma das seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, os códigos ICPC-2 específicos de "consumo excessivo de álcool", que pode ser usados para classificar o
A do SOAP são o P15, o P16 ou sub-rubricas.
B. Para se considerar uma [Consulta de Enfermagem] relacionada com "consumo excessivo de álcool", é necessária a existência de registos
compatíveis com uma das seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C006 | Consulta de enfermagem de vigilância - SAPE
- C012 | Consulta de enfermagem de vigilância - MedicineOne
- C018 | Consulta de enfermagem de vigilância - VitaCare
Nota 1: Nas normas C006, C012 e C018, os códigos CIPE-B2 que podem ser usados para codificar [diagnósticos de enfermagem] ou
[intervenções de enfermagem] são os que se especificam em [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] > [Diagnósticos e
intervenções de enfermagem codificados pela CIPE] > [E007 | Consulta relacionada com "consumo excessivo de álcool"]
Nota 2: Na norma C012, os códigos ICPC-2 específicos de "consumo excessivo de álcool", que pode ser usados para classificar o A do SOAP
são o P15, o P16 ou sub-rubricas.
C. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".
D. Os registos de hábitos alcoólicos são irrelevantes para a "inclusão" ou "não inclusão" dos utentes no denominador.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de "Abuso de álcool" pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico
necessita estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "consulta médica ou consulta de enfermagem"): Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador;
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "consulta médica ou consulta de enfermagem"): Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e
termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Mental

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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055

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.20

2013.055.01

Proporção adultos c/ depres., c/ terap. anti-depr.

Designação
Proporção de utentes com idade igual ou superior a 18 anos e diagnóstico de depressão, a quem foi prescrita terapêutica anti-depressiva

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde mental. Parâmetro "Prescrição de terapêutica anti-depressiva em adultos com depressão".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de adultos com idade igual ou superior a 18 anos e diagnóstico de depressão, a quem foi prescrita
terapêutica antidepressiva.
Numerador: Contagem de adultos com idade igual ou superior a 18 anos e diagnóstico de depressão e a quem foi prescrita terapêutica
antidepressiva.
Denominador: Contagem de adultos com idade igual ou superior a 18 anos e diagnóstico de depressão.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Na data de referência do indicador, existe pelo menos um medicamento anti-depressivo registado na terapêutica crónica (ver alíneas A, B, C,
D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Existe pelo menos um medicamento anti-depressivo prescrito nos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (ver alíneas A,
B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de depressão (rubrica da ICPC-2 P76) encontra-se na lista de problemas, com o estado de
"ativo".
C. Ter idade compreendida no intervalo [18; +INF[ anos (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. São contabilizados todas as prescrições e registos na terapêutica crónica de medicamentos pertencentes ao grupo 2.9.3 (antidepressores) da
classificação farmacoterapêutica de medicamentos (CFT).
B. Contabilizam-se medicamentos anti-depressivos isolados ou em associação.
C. Não se contabilizam no numerador utentes a quem tenham sido prescritas anti-depressivos no ano anterior se não coexistirem antidepressivos registados na terapêutica crónica.
D. Não se contabilizam no numerador utentes que à data de referência do indicador tenham anti-depressivos registados na terapêutica crónica,
se nenhum anti-depressivo tiver sido prescrito no último ano.
E. A classe ATC do registo na terapêutica crónica deve ser igual à classe ATC de pelo menos uma prescrição. A prescrição e o registo na
terapêutica crónica não necessitam ter a mesma [forma farmacêutica], nem o mesmo [nome do medicamento] nem a mesma [dosagem].
F. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de depressão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.
SAM:
A. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.

Período em Análise
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INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de
referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Mental

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
CFT - Classificação Farmacoterapêutica de Medicamentos; DCI - Denominação Comum Internacional; ATC - Classificação "Anatomical
Therapeutic Chemical"

056

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.21.01

2013.056.01

Proporção idosos, sem ansiol. / sedat. / hipnót.

Designação
Proporção de utentes com idade igual ou superior a 65 anos, a quem não foram prescritos ansiolíticos, nem sedativos, nem hipnóticos, no
período em análise

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde mental. Parâmetro "Prescrição de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos em idosos".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes inscritos com idade igual ou superior a 65 anos a quem não foram prescritos ansiolíticos, nem
sedativos, nem hipnóticos, no período em análise.
Numerador: Contagem de utentes inscritos a quem não foram prescritos ansiolíticos, nem sedativos, nem hipnóticos.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com idade igual ou superior a 65 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Na data de referência do indicador, não existem ansiolíticos nem sedativos nem hipnóticos registados na terapêutica crónica (ver alíneas A e
B de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Não existem ansiolíticos nem sedativos nem hipnóticos prescritos nos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (ver alíneas
A e B de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Ter idade igual ou superior a 65 anos (ver alínea C de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
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A. São contabilizados todas as prescrições e registos na terapêutica crónica de medicamentos pertencentes ao grupo 2.9.1 (Ansiolíticos,
sedativos e hipnóticos) da classificação farmacoterapêutica de medicamentos (CFT).
B. Basta que exista um registo de um medicamento ansiolítico, sedativo ou hipnótico na [terapêutica crónica] à data de referência do indicador
ou um registo de prescrição de um medicamento ansiolítico, sedativo ou hipnótico durante o período em análise, para que o utente não seja
contabilizado no numerador.
C. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.
SAM:
A. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de
referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utilizadores

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Mental

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
CFT - Classificação Farmacoterapêutica de Medicamentos; DCI - Denominação Comum Internacional; ATC - Classificação "Anatomical
Therapeutic Chemical"
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057

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.13.01

2013.057.01

Proporção RN com TSHPKU realizado até ao 6º
dia

Designação
Proporção de recém-nascidos, com diagnóstico precoce (TSHPKU) realizado até ao sexto dia de vida

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde infantil. Parâmetro "realização de diagnóstico precoce".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de recém-nascidos com diagnóstico precoce (TSHPKU) realizado até ao sexto dia de vida.
Numerador: Contagem de recém-nascidos com diagnóstico precoce (TSHPKU) realizado até ao sexto dia de vida.
Denominador: Contagem de recém-nascidos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Utentes incluídos no denominador.
B. Com realização de diagnóstico precoce (TSHPKU), nos primeiros 6 dias de vida (ver alíneas A e B de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Que completam 30 dias de vida durante o período em análise (ver alíneas A, C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
B. Com [inscrição ativa] ou [esporádica] na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período compreendido entre o nascimento e os 30
dias de vida (ver alíneas A, C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período compreendido entre o nascimento e os 60 dias de vida (ver
alíneas A, C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para efeitos de datação das do tempo de vida em relação ao nascimento, considera-se que o dia do nascimento é o 1º dia de vida (D1),
mesmo que o nascimento tenha ocorrido no final do dia.
B. Contabilizam-se registos de TSHPKU (ou teste de Guthrie) desde que a respetiva data de realização ocorra até ao 6º dia de vida da criança, e
desde que o registo ocorra até 30 dias após a datade referência do indicador. Os registos podem ser feitos por qualquer médico, interno ou
enfermeiro da unidade de saúde.
C. Contabilizam-se crianças que se inscrevam antes do 30º dia de vida na unidade de saúde como esporádicas (p.e. por o nome ainda não estar
registado na conservatória do registo civil), desde que o registo da [inscrição ativa] seja feito até ao 60º dia de vida e desde que se processe a
uma alteração do registo de [inscrição esporádica] para [inscrição ativa] (ver conceito de [inscrição ativa] na secção [Glossário e Legenda de
Outros Termos]). Caso o procedimento seja o da anulação do registo "esporádico", com criação de um novo registo com [inscrição ativa], a
criança será contabilizada no denominador mas não será possível a contabilização para o numerador pois o novo registo não terá o TSHPKU
registado. Assim, o prazo para registos neste indicador é de 30 dias por forma a possibilitar os registos de [inscrição ativa] até ao 60º dia de vida.
D. Se uma criança apenas se inscrever na unidade de saúde após os 30 dias de vida (p.e. por internamento hospitalar até aos 35 dias de vida),
não é contabilizada no denominador (nem no numerador).
E. O teste do pézinho pode também ser designado por teste de Guthrie.

Observações Sobre Software
SAPE:
A. Registo de TSHPKU deve ser feito na [avaliação inicial], em [saúde infantil] > [desenvolvimento infantil] > [diagnóstico precoce].
SAM:
A. Não existe campo de registo de TSHPKU.
MEDICINEONE:
A. O registo de TSHPKU deve ser feito no módulo de saúde infantil, tabulador [pré/neo-natal].

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O denominador tem um período em análise de 1 ano. No denominador são incluídas crianças que completam 30 dias durante o respetivo
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período em análise.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de TSHKPU inicia-se com o nascimento e termina 30 dias após
a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de recém-nascidos

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos durante pelo menos um dia do acontecimento
monitorizado

Legenda
TSHPKU - Diagnóstico precoce ou teste do pézinho; RN - Recém-nascidos

058

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.31

2013.058.01

Proporção crianças 1 ano, c/ acompanham.
adequado

Designação
Proporção de crianças com 1 ano de vida com acompanhamento adequado na área da saúde infantil durante o 1º ano de vida

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde infantil, 1º ano de vida.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de crianças com 1 ano de vida, com acompanhamento de acordo com as normas da DGS.
Numerador: Contagem de crianças com acompanhamento adequado.
Denominador: Contagem de crianças com 1 ano de vida.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e F] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Ter pelo menos 6 consultas médicas de vigilância (contacto direto) até aos 11 meses de vida ([1, 330[ dias). Ver alíneas A, B e C de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
C. Com pelo menos 1 consulta médica de vigilância (contacto direto), nos primeiros 28 dias de vida (ver alíneas A e D de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
D. Com realização de diagnóstico precoce (TSHPKU), nos primeiros 6 dias de vida, registado até às zero horas do dia em que completam 1 ano
de vida (ver alíneas C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
E. Ter pelo menos 2 registos parametrizados de avaliação do desenvolvimento psicomotor (Sheridan) até aos 11 meses de vida ([1, 330[ dias).
Ver alíneas C, F e G de OBSERVAÇÕES GERAIS.
F. Com o PNV totalmente cumprido às zero horas do dia em que completam 1 ano (ver alíneas I, J, K, L e M de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Crianças que completam 1 ano de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. Inscrição de qualquer tipo (inclui esporádica) na unidade de saúde desde data anterior ao 15º dia de vida (ver alínea E de OBSERVAÇÕES
GERAIS);
C. [Inscrição ativa] durante a totalidade do período compreendido entre os 60 e os 330 dias de vida (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
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Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em saúde infantil, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, o código ICPC-2, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o A98 ou sub-rubricas.
B. Apenas se contabiliza uma consulta médica, por utente, por dia.
C. Para efeitos de datação das consultas e outros procedimentos em relação ao nascimento, considera-se que o dia do nascimento é o 1º dia de
vida (D1), mesmo que o nascimento tenha ocorrido já no fim do dia.
D. Contabilizam-se registos de TSHPKU (ou teste de Guthrie) desde que a respetiva data de realização ocorra até ao 6º dia de vida da criança, e
desde que o registo ocorra até às zero horas do dia em que completam 1 ano de vida. Os registos podem ser feitos por qualquer médico, interno
ou enfermeiro da unidade de saúde.
E. Contabilizam-se crianças que se inscrevam precocemente na unidade de saúde como esporádicas (p.e. por o nome ainda não estar registado
na conservatória do registo civil), desde que o registo da [inscrição ativa] seja feito até ao 60º dia de vida e desde que se processe a uma
alteração do registo de [inscrição esporádica] para [inscrição ativa]. Deve ser evitado o procedimento de "anular" a inscrição esporádica e criar
de novo "inscrição ativa", pois as consultas entretanto efetuadas (associadas à inscrição esporádica) não migram para a nova [inscrição ativa].
F. Os testes de desenvolvimento de Sheridan podem ser registados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
G. Para que sejam contabilizados, os testes de desenvolvimento de Sheridan devem ser registados no máximo até 5 dias depois de uma
consulta médica de vigilância ou de enfermagem de vigilância, tal como especificadas respetivamente na alíneas A e na alínea H de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
H. Para se considerar uma [Consulta de Enfermagem de Vigilância] em saúde infantil, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma
das seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C006 | Consulta de enfermagem de vigilância - SAPE
- C012 | Consulta de enfermagem de vigilância - MedicineOne
- C018 | Consulta de enfermagem de vigilância - VitaCare
Nota 1: Nas normas C006, C012 e C018, os códigos CIPE-B2 que podem ser usados para codificar [diagnósticos de enfermagem] ou
[intervenções de enfermagem] são os que se especificam em [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] > [Diagnósticos e
intervenções de enfermagem codificados pela CIPE] > [E001 | Vigilância em saúde infantil e juvenil]
Nota 2: Na norma C012, o código ICPC-2, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o A98 ou sub-rubricas.
I. Os registos de vacinas devem ser efetuados no SINUS. Contabilizam-se todas as vacinas registadas, independentemente do titular do registo
pertencer ou não à unidade de saúde.
J. São incluídos no numerador, as crianças que à data de referência do indicador, tenham registos de inoculações de vacinas que permitam
afirmar que às zero horas do dia em que completam 1 ano de idade, tinham o PNV totalmente cumprido pelo [esquema cronológico
recomendado] ou pelo [esquema cronológico de recurso] adaptado à idade. Assim, as datas de inoculação devem ser anteriores à data do 1º
aniversário de cada criança, mas as datas de registo podem ir até à data de referência do indicador.
K. Aceita-se a realização de [registo completo] ou de [registo simplificado]. No [registo completo], todas as inoculações de cada tipo de vacina
devem estar registadas. No [registo simplificado], apenas é necessário que a última dose da vacina esteja registada, com especificação da data
de inoculação e do nº de ordem da inoculação. Aceita-se que umas vacinas estejam com [registo completo] e outras com [registo simplificado]
L. Quando uma criança tem serologia positiva para uma doença prevenível por uma das vacinas do PNV, é possível registar no SINUS o estado
de [Imunizado], associado a essa vacina. Da mesma forma, se uma criança tiver contra-indicação para a administração de uma vacina, é
possível registar que a mesma se encontra [contra-indicada]. As vacinas relativamente às quais é colocado o atributo [imunizado] ou o atributo
[contra-indicado] são classificadas como cumpridas. Não são incluídos no numerador os utentes que recusam uma ou mais inoculações de
vacina.
M. Uma criança é incluída no numerador se a condição [AA e (BB ou CC) e (DD ou EE) e (FF ou GG) e (HH ou II)] for verdadeira:
AA. Pelo menos 1 inoculação e registo de BCG ou um registo de cicatriz de BCG ou um registo de prova tuberculínica (inoculação ou realização
até data do 2º aniversário).
BB. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB até à data do 1º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
CC. Registo de VHB ou VHAB com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
DD. Inoculação da 2ª dose (ou superior) de Hib ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPwHibVIP até à data do 1º
aniversário (registo até à data de referência do indicador).
EE. Registo de Hib ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPwHibVIP com estado de [Imunizado] ou [Contra-indicado]
(até à data de referência do indicador).
FF. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP até à data
do 1º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
GG. Registo de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado de [Imunizado] ou [Contraindicado] (até à data de referência do indicador).
HH. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP até à data do 1º aniversário (registo até à
data de referência do indicador).
II. Registo de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência
do indicador).

Observações Sobre Software
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SAPE:
A. Registo de TSHPKU deve ser feito na [avaliação inicial], em [saúde infantil] > [desenvolvimento infantil] > [diagnóstico precoce].
SAM:
A. Não existe campo de registo de TSHPKU.
MEDICINEONE:
A. O registo de TSHPKU deve ser feito no módulo de saúde infantil, tabulador [pré/neo-natal].

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O denominador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a
31 de dezembro inicia o seu período em análise a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de novembro inicia o seu
período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 1 ano de vida durante o período em análise do
denominador, tal como definido anteriormente.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas ou procedimentos inicia-se com o nascimento e
termina ao 330º dia de vida.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, cada criança tem [1, 2[ anos de idade.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- O denominador tem um período em análise de 1 a 12 meses, iniciando-se sempre a 1 de janeiro e terminando na data de referência do
indicador.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 1 ano de vida no ano civil em curso.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas ou procedimentos inicia-se com o nascimento e
termina ao 330º dia de vida.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso, cada criança tem [1, 2[ anos de idade.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de crianças

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do
acontecimento monitorizado

Legenda
TSHPKU - Diagnóstico precoce ou teste do pézinho

Bilhete de Identidade dos Indicadores de Contratualização | 2014

123

MINISTÉRIO DA SAÚDE

059

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.13.02

2013.059.01

Proporção crianças 2 anos, c/ peso e altura 1
ano

Designação
Proporção de crianças com 2 anos, com peso e altura registado no último ano

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde infantil, 2º ano de vida, parâmetro "registo de peso e altura".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de crianças com peso e altura avaliados no intervalo [1; 2[ anos (entre as que completam 2 anos).
Numerador: Contagem de crianças com peso e altura avaliados no intervalo [1; 2[ anos.
Denominador: Contagem de crianças que completam 2 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Têm pelo menos um registo de peso com [data de medição] pertencente ao intervalo etário [1; 2[ anos (ver alíneas A, B, C, D e E de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Têm pelo menos um registo de estatura (ou altura) com [data de medição] pertencente ao intervalo etário [1; 2[ anos (ver alíneas A, B, C e D
de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 2 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador.

Observações Gerais
A. São contabilizados no numerador os utentes com registos de peso e estatura realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da
unidade de saúde. Se existir um registo de peso e altura no período em análise, realizado por um enfermeiro, não é necessário, nesse período
em análise, a existência de registos médicos e vice-versa.
B. Os registos de peso e estatura podem ser realizados nos módulos ou programas de hipertensão, diabetes e saúde infantil. Podem também
ser registados noutros módulos das aplicações destinadas a registar parâmetros do exame objetivo, tal como especificado em OBSERVAÇÕES
SOBRE SOFTWARE. Não são contabilizados registos de texto livre no O do SOAP.
C. Não é obrigatório o registo do resultado do IMC. Basta que existam registos do peso e da estatura conforme descrito nas REGRAS DE
CÁLCULO.
D. Não é obrigatório que o peso e altura sejam registados no mesmo dia.
E. Se existir um registo de peso e altura no período em análise, realizado por um enfermeiro, não é necessário, nesse período em análise, a
existência de registos médicos e vice-versa.

Observações Sobre Software
SAM / SAPE
A. No SAM, o peso e a estatura podem ser registados na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes e saúde infantil. O peso e a
estatura podem também ser registados no SAPE.
MEDICINEONE:
A. O peso e a estatura podem ser registados nas biometrias e nos módulos de hipertensão, diabetes e saúde infantil.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variáveis "peso e altura"): Coincidente com o intervalo etário [1; 2[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, cada criança tem [2, 3[ anos de idade.
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INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variáveis "peso e altura"): Coincidente com o intervalo etário [1; 2[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso, cada criança tem [2, 3[ anos de idade.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de crianças

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador

060

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.32

2013.060.01

Proporção crianças 2 anos, c/ acompanham.
adequado

Designação
Proporção de crianças com 2 anos de vida, com acompanhamento adequado na área da saúde infantil durante o 2º ano de vida

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde infantil, 2º ano de vida.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de crianças com 2 anos de vida, com acompanhamento de acordo com as normas da DGS.
Numerador: Contagem de crianças com 2 anos de vida, que cumpriram a totalidade dos requisitos definidos para a vigilância durante o 2º ano de
vida.
Denominador: Contagem de crianças com 2 anos de vida.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e F] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Ter pelo menos 3 consultas médicas de vigilância (contacto direto) entre os 11 e os 23 meses de vida ([330, 700[ dias). Ver alíneas A, B e C
de OBSERVAÇÕES GERAIS.
C. Ter pelo menos 1 registo parametrizado de avaliação do desenvolvimento psicomotor (Sheridan) entre os 11 e os 23 meses de vida ([330,
700[ dias). Ver alíneas C, E e F de OBSERVAÇÕES GERAIS.
D. Com o PNV totalmente cumprido às zero horas do dia em que completam 2 anos de vida (ver alíneas D, H, I, J e K de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
E. Têm pelo menos 3 registos de peso com [data de medição] pertencente ao intervalo etário [330, 700[ dias (ver alíneas L, M, N e O de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
F. Têm pelo menos 3 registos de estatura (ou altura) com [data de medição] pertencente ao intervalo etário [330, 700[ dias (ver alíneas L, M, N e
O de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 2 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, durante a totalidade do período compreendido entre os 12 e os 23 meses de vida ([365; 700[ dias).

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em saúde infantil, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
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seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, o código ICPC-2, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o A98 ou sub-rubricas.
B. Apenas se contabiliza uma consulta médica, por utente, por dia.
C. Para efeitos de datação das consultas e outros procedimentos em relação ao nascimento, considera-se que o dia do nascimento é o 1º dia de
vida (D1), mesmo que o nascimento tenha ocorrido já no fim do dia.
D. Os registos de vacinas devem ser efetuados no SINUS. Contabilizam-se todas as vacinas registadas, independentemente do titular do registo
pertencer ou não à unidade de saúde.
E. Os testes de desenvolvimento de Sheridan podem ser registados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
F. Para que sejam contabilizados, os testes de desenvolvimento de Sheridan devem ser registados no máximo até 5 dias depois de uma
consulta médica de vigilância ou de enfermagem de vigilância, tal como especificadas respetivamente na alíneas A e na alínea G de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
G. B. Para se considerar uma [Consulta de Enfermagem de Vigilância] em saúde infantil, é necessário que os registos sejam compatíveis com
uma das seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C006 | Consulta de enfermagem de vigilância - SAPE
- C012 | Consulta de enfermagem de vigilância - MedicineOne
- C018 | Consulta de enfermagem de vigilância - VitaCare
Nota 1: Nas normas C006, C012 e C018, os códigos CIPE-B2 que podem ser usados para codificar [diagnósticos de enfermagem] ou
[intervenções de enfermagem] são os que se especificam em [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] > [Diagnósticos e
intervenções de enfermagem codificados pela CIPE] > [E001 | Vigilância em saúde infantil e juvenil]
Nota 2: Na norma C012, o código ICPC-2, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o A98 ou sub-rubricas.
H. São incluídos no numerador, as crianças que à data de referência do indicador, tenham registos de inoculações de vacinas que permitam
afirmar que às zero horas do dia em que completam 2 anos de idade, tinham o PNV totalmente cumprido pelo [esquema cronológico
recomendado] ou pelo [esquema cronológico de recurso] adaptado à idade. Assim, as datas de inoculação devem ser anteriores à data do 2º
aniversário de cada criança, mas as datas de registo podem ir até à data de referência do indicador.
I. Aceita-se a realização de [registo completo] ou de [registo simplificado]. No [registo completo], todas as inoculações de cada tipo de vacina
devem estar registadas. No [registo simplificado], apenas é necessário que a última dose da vacina esteja registada, com especificação da data
de inoculação e do nº de ordem da inoculação. Aceita-se que umas vacinas estejam com [registo completo] e outras com [registo simplificado]
J. Quando uma criança tem serologia positiva para uma doença prevenível por uma das vacinas do PNV, é possível registar no SINUS o estado
de [Imunizado], associado a essa vacina. Da mesma forma, se uma criança tiver contra-indicação para a administração de uma vacina, é
possível registar que a mesma se encontra [contra-indicada]. As vacinas relativamente às quais é colocado o atributo [imunizado] ou o atributo
[contra-indicado] são classificadas como cumpridas. Não são incluídos no numerador os utentes que recusam uma ou mais inoculações de
vacina.
K. Uma criança é incluída no numerador se a condição [AA e (BB ou CC) e (DD ou EE) e (FF ou GG) e (HH ou II) e (JJ ou KK) e (LL ou MM)] for
verdadeira:
AA. Pelo menos 1 inoculação e registo de BCG ou um registo de cicatriz de BCG ou um registo de prova tuberculínica (inoculação ou realização
até data do 2º aniversário).
BB. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB até à data do 2º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
CC. Registo de VHB ou VHAB com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
DD. Inoculação de Hib ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPwHibVIP, realizada no intevalo [15; 24[ meses de
idade (registo até à data de referência do indicador).
EE. Registo de Hib ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPwHibVIP com estado de [Imunizado] ou [Contra-indicado]
(até à data de referência do indicador).
FF. Inoculação da 4ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP até à data
do 2º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
GG. Registo de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado de [Imunizado] ou [Contraindicado] (até à data de referência do indicador).
HH. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP até à data do 2º aniversário (registo até à
data de referência do indicador).
II. Registo de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência
do indicador).
JJ. Inoculação de MenC até à data do 2º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
KK. Registo de MenC com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
LL. Inoculação de VASPR até à data do 2º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
MM. Registo de VASPR com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
L. São contabilizados no numerador os utentes com registos de peso e estatura realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da
unidade de saúde.
M. Os registos de peso e estatura podem ser realizados nos módulos ou programas de hipertensão, diabetes e saúde infantil. Podem também
ser registados noutros módulos das aplicações destinadas a registar parâmetros do exame objetivo, tal como especificado em OBSERVAÇÕES
SOBRE SOFTWARE. Não são contabilizados registos de texto livre no O do SOAP.
N. Não é obrigatório o registo do resultado do IMC. Basta que existam registos do peso e da estatura conforme descrito nas REGRAS DE
CÁLCULO.
O. Não é obrigatório que o peso e altura sejam registados no mesmo dia.
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Observações Sobre Software
SAPE:
A. O peso e a estatura podem ser registados neste sistema.
SAM:
A. No SAM, o peso e a estatura podem ser registados na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes e saúde infantil.
MEDICINEONE:
A. O peso e a estatura podem ser registados nas biometrias e nos módulos de hipertensão, diabetes e saúde infantil.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O indicador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a 31
de dezembro inicia o seu período em análise a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de Novembro inicia o seu
período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 2 anos de vida durante o período em análise.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas e procedimentos coincide com o intervalo etário
[330; 700[ dias de vida.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, cada criança tem [2, 3[ anos de idade.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- O indicador tem um período em análise de 1 a 12 meses, iniciando-se sempre a 1 de janeiro e terminando na data de referência do indicador.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 2 anos de vida no ano civil em curso.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas e procedimentos coincide com o intervalo etário
[330; 700[ dias de vida.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso, cada criança tem [2, 3[ anos de idade.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de crianças

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do
acontecimento monitorizado

061

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.15

2013.061.01

Proporção crianças 7A, sem doenças dentes e
geng.

Designação
Proporção de crianças com 7 anos livres de cáries dentárias e de outras doenças dos dentes e gengivas

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde infantil. Parâmetro "ausência de cáries dentárias e outras doenças dos dentes e gengivas".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de crianças livres de cáries dentárias e de outras doenças dos dentes e gengivas, entre as que completam 7
anos.
Numerador: Contagem de crianças que completam 7 anos e livres de cáries dentárias e de outras doenças dos dentes e gengivas.
Denominador: Contagem de crianças que completam 7 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
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Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C)] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico médico de [Doença dos dentes / gengivas] (rubrica da ICPC-2 D82) encontra-se na lista de
problemas, com o estado "inativo".
C. Existe pelo menos um registo parametrizado de [Dentes sem doença] (ou equivalente), realizado no intervalo etário [5; 7[ anos (ver alíneas A
e B de OBSERVAÇÕES GERAIS e OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE).
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 7 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador.

Observações Gerais
A. O registo de [Dentes sem doença] pode ser feito por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.

Observações Sobre Software
SAPE:
O registo de cáries deve ser feito na [avaliação inicial], em [saúde infantil] > [desenvolvimento infantil] > [dentição] > [cáries].
SAM:
A. O SAM permite o registo de alterações nos dentes em [Ficha de saúde infantil] > [Parâmetros a avaliar] > [Dentes], podendo registar-se o
estado [normal] (cor verde) ou o estado [anormal] (cor vermelha).
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de [doença dos dentes/gengivas] pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O
diagnóstico necessita estar classificado como "inativo", ter sido classificado como "inválido", ou não existir de todo.
B. O MedicineOne permite o registo de alterações nos dentes em [Módulo de saúde infantil] > [Consultas] > [Estado da boca normal], podendo
registar-se o estado [normal] (assinalando a quadrícula) ou o estado [anormal] (desassinalando a quadricula).

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "diagnóstico de doença dos dentes/gengivas"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "registo de [Dentes sem doença]"): Coincidente com o intervalo etário [5; 7[ anos de cada criança incluída no
denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, cada criança tem [7; 8[ anos de idade.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "diagnóstico de doença dos dentes/gengivas"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "registo de [Dentes sem doença]"): Coincidente com o intervalo etário [5; 7[ anos de cada criança incluída no
denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso, cada criança tem [7; 8[ anos de idade.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de crianças

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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062

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.36

2013.062.01

Proporção crianças 6M, c/ aleit. mat. exclus. <
3M

Designação
Proporção de crianças que completam 6 meses, com aleitamento materno exclusivo até aos três meses de idade

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde infantil. Parâmetro "aleitamento materno exclusivo".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de crianças com aleitamento materno exclusivo até aos 3 meses de idade, entre as que completam 6 meses.
Numerador: Contagem de crianças que completam 6 meses e com aleitamento materno exclusivo até aos 3 meses de idade.
Denominador: Contagem de crianças completam 6 meses.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Registo de aleitamento materno exclusivo desde o nascimento até aos 3 meses de idade ([1; 90 dias[). Ver alíneas A, B e C de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 6 meses de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador.

Observações Gerais
A. Para efeitos de datação das consultas e outros procedimentos em relação ao nascimento, considera-se que o dia do nascimento é o 1º dia de
vida (D1), mesmo que o nascimento tenha ocorrido já no fim do dia.
B. O registo de [Aleitamento materno exclusivo] pode ser feito por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
C. O registo de [Aleitamento materno exclusivo] só é válido se for efetuado após o 90º dia de vida da criança para se garantir que essa
informação se reporta à totalidade dos 3 primeiros meses de vida.

Observações Sobre Software
SAPE:
O registo de aleitamento materno exclusivo deve ser feito na [avaliação inicial], em [saúde infantil] > [desenvolvimento infantil] > [alimentação],
através do registo de [sim] em [aleitamento materno até 3 meses] (registado após 3º mês de vida) e da ausência de registos de [leite adaptado],
[leite misto], [leite de vaca] e [leite adaptado/transição] em [tipo de leite], entre o nascimento e o 90º dia de vida.
MEDICINEONE:
A. O registo de aleitamento materno exclusivo deve ser feito no módulo de saúde infantil, tabulador [alimentação].

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O indicador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a 31
de dezembro inicia o seu período em análise a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de Novembro inicia o seu
período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 6 meses de vida durante o período em análise.
- O período em análise da variável "aleitamento materno exclusivo" aplica-se a cada criança avaliada: O registo deve ser posterior à data em que
realiza 3 meses e ocorrer até 5 dias após a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, cada criança tem [6, 18[ meses de idade.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- O indicador tem um período em análise de 1 a 12 meses, iniciando a 1 de janeiro e terminando na data de referência do indicador.
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- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 6 meses de vida durante o ano civil em curso.
- O período em análise da variável "aleitamento materno exclusivo" aplica-se a cada criança avaliada: O registo deve ser posterior à data em que
realiza 3 meses e ocorrer até 5 dias após a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso, cada criança tem [6, 18[ meses de idade.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de latentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador

063

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.37.01

2013.063.01

Proporção crianças 7A, c/ cons. méd. vig. e PNV

Designação
Proporção de crianças com 7 anos, com consulta médica de vigilância realizada no intervalo [5; 7[ anos e PNV totalmente cumprido até ao 7º
aniversário

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde infantil (coorte dos 7 anos). Parâmetros "consulta médica de vigilância" e "PNV cumprido

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de crianças com consulta médica de vigilância realizada entre [5; 7[ anos e com PNV totalmente cumprido na
data do 7º aniversário (entre as que completam 7 anos).
Numerador: Contagem de crianças com consulta médica de vigilância realizada entre [5; 7[ anos e com PNV totalmente cumprido na data do 7º
aniversário.
Denominador: Contagem de crianças que completam 7 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Têm o PNV totalmente cumprido às zero horas do dia em que completam 7 anos. Ver alíneas A, B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS.
C. Ter pelo menos 1 consulta médica de vigilância (contacto direto) entre no intervalo [5; 7[ anos de vida. Ver alínea H de OBSERVAÇÕES
GERAIS.
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 7 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador. Ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS.

Observações Gerais
A. Os registos de vacinas devem ser efetuados no SINUS. Contabilizam-se todas as vacinas registadas, independentemente do titular do registo
pertencer ou não à unidade de saúde.
B. São incluídos no numerador, as crianças que à data de referência do indicador, tenham registos de inoculações de vacinas que permitam
afirmar que às zero horas do dia em que completam 7 anos de idade, tinham o PNV totalmente cumprido pelo [esquema cronológico
recomendado] ou pelo [esquema cronológico de recurso] adaptado à idade. Assim, as datas de inoculação devem ser anteriores à data do 7º
aniversário de cada criança, mas as datas de registo podem ir até à data de referência do indicador.
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C. Aceita-se a realização de [registo completo] ou de [registo simplificado]. No [registo completo], todas as inoculações de cada tipo de vacina
devem estar registadas. No [registo simplificado], apenas é necessário que a última dose da vacina esteja registada, com especificação da data
de inoculação e do nº de ordem da inoculação. Aceita-se que umas vacinas estejam com [registo completo] e outras com [registo simplificado]
D. Quando uma criança tem serologia positiva para uma doença prevenível por uma das vacinas do PNV, é possível registar no SINUS o estado
de [Imunizado], associado a essa vacina. Da mesma forma, se uma criança tiver contra-indicação para a administração de uma vacina, é
possível registar que a mesma se encontra [contra-indicada]. As vacinas relativamente às quais é colocado o atributo [imunizado] ou o atributo
[contra-indicado] são classificadas como cumpridas. Não são incluídos no numerador os utentes que recusam uma ou mais inoculações de
vacina.
E. Uma criança é incluída no numerador se a condição [AA e (BB ou CC) e (DD ou EE) e (FF ou GG ou HH) e (II ou JJ) e (KK ou LL)] for
verdadeira:
AA. Pelo menos 1 inoculação e registo de BCG ou um registo de cicatriz de BCG ou um registo de prova tuberculínica (inoculação ou realização
até data do 7º aniversário).
BB. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB até à data do 7º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
CC. Registo de VHB ou VHAB com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
DD. Inoculação da 4ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP, no intervalo
[4; 7[ anos de idade (registo até à data de referência do indicador).
EE. Registo de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado de [Imunizado] ou [Contraindicado] (até à data de referência do indicador).
FF. Inoculação da 4ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP, no intervalo [4; 7[ anos de idade (registo
até à data de referência do indicador).
GG. Inoculação 3ª dose de VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP, no intervalo [4; 7[ anos de idade (registo até à data de referência
do indicador) e nem a 2ª nem a 1ª dose foram feitas com VAP.
HH. Registo de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência
do indicador).
II. Inoculação de MenC até à data do 7º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
JJ. Registo de MenC com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
KK. Inoculação da 2ª dose (ou superior) de VASPR até à data do 7º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
LL. Registo de VASPR com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
F. São incluídos no denominador deste indicador todos os utentes inscritos na unidade de observação à data de referência do indicador. O
SIARS contabiliza no denominador também os utentes [excluídos] do módulo de vacinação do SINUS;
G. Para o cumprimento deste indicador não é necessário ter qualquer dose de vacina anti Haemophilus influenzae b, porque acima dos 5 anos,
não está prevista a administração desta vacina.
H. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em saúde infantil, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, o código ICPC-2, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o A98 ou sub-rubricas.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O indicador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a 31
de dezembro inicia o seu período em análise a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de Novembro inicia o seu
período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 7 anos de vida durante o período em análise.
- Numerador (variável "consulta de vigilância"): Coincidente com o intervalo etário [5; 7[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Numerador (variável "inoculação de vacinas"): Coincidente com o intervalo etário [0;7[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, tem [7; 8[ anos.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- O indicador tem um período em análise de 1 a 12 meses, iniciando-se sempre a 1 de janeiro e terminando na data de referência do indicador.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 7 anos de vida no ano civil em curso.
- Numerador (variável "consulta de vigilância"): Coincidente com o intervalo etário [5; 7[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Numerador (variável "inoculação de vacinas"): Coincidente com o intervalo etário [0;7[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso tem [7; 8[ anos.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de crianças

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]
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Desempenho assistencial

064

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.38

2013.064.01

Proporção jovens 14A, c/ cons. méd. vig. e PNV

Designação
Proporção de jovens com 14 anos com consulta médica de vigilância realizada no intervalo [11; 14[ anos e PNV totalmente cumprido até ao 14º
aniversário

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde infantil (coorte dos 14 anos). Parâmetros "consulta médica de vigilância" e "PNV cumprido

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de jovens com consulta médica de vigilância realizada entre [11; 14[ anos e com PNV totalmente cumprido
na data do 14º aniversário (entre os que completam 14 anos).
Numerador: Contagem de jovens com consulta médica de vigilância realizada entre [11; 14[ anos e com PNV totalmente cumprido na data do
14º aniversário.
Denominador: Contagem de jovens que completam 14 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Têm o PNV totalmente cumprido às zero horas do dia em que completam 14 anos. Ver alíneas A, B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS.
C. Ter pelo menos 1 consulta médica de vigilância (contacto direto) entre no intervalo [11; 14[ anos de vida. Ver alínea G de OBSERVAÇÕES
GERAIS.
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 14 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador. Ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS.

Observações Gerais
A. Os registos de vacinas devem ser efetuados no SINUS. Contabilizam-se todas as vacinas registadas, independentemente do titular do registo
pertencer ou não à unidade de saúde.
B. São incluídos no numerador, os jovens que à data de referência do indicador, tenham registos de inoculações de vacinas que permitam
afirmar que às zero horas do dia em que completam 14 anos de idade, tinham o PNV totalmente cumprido pelo [esquema cronológico
recomendado] ou pelo [esquema cronológico de recurso] adaptado à idade. Assim, as datas de inoculação devem ser anteriores à data do 14º
aniversário de cada jovem, mas as datas de registo podem ir até à data de referência do indicador.
C. Aceita-se a realização de [registo completo] ou de [registo simplificado]. No [registo completo], todas as inoculações de cada tipo de vacina
devem estar registadas. No [registo simplificado], apenas é necessário que a última dose da vacina esteja registada, com especificação da data
de inoculação e do nº de ordem da inoculação. Aceita-se que umas vacinas estejam com [registo completo] e outras com [registo simplificado]
D. Quando um jovem tem serologia positiva para uma doença prevenível por uma das vacinas do PNV, é possível registar no SINUS o estado de
[Imunizado], associado a essa vacina. Da mesma forma, se um jovem tiver contra-indicação para a administração de uma vacina, é possível
registar que a mesma se encontra [contra-indicada]. As vacinas relativamente às quais é colocado o atributo [imunizado] ou o atributo [contraindicado] são classificadas como cumpridas. Não são incluídos no numerador os utentes que recusam uma ou mais inoculações de vacina.
E. Um jovem é incluído no numerador se a condição [AA e (BB ou CC) e (DD ou EE) e (FF ou GG ou HH) e (II ou JJ) e (KK ou LL) e (MM ou NN
ou OO)] for verdadeira:
AA. Pelo menos 1 inoculação e registo de BCG ou um registo de cicatriz de BCG ou um registo de prova tuberculínica (inoculação ou realização
até data do 14º aniversário).
BB. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB até à data do 14º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
CC. Registo de VHB ou VHAB com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
DD. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de Td, no intervalo [10; 14[ anos de idade (registo até à data de referência do indicador).
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EE. Registo de Td com estado de [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
FF. Inoculação da 4ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP, no intervalo [4; 14[ anos de idade (registo
até à data de referência do indicador).
GG. Inoculação da 3ª dose de VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP, no intervalo [4; 14[ anos de idade (registo até à data de
referência do indicador) e nem a 2ª nem a 1ª dose foram feitas com VAP).
HH. Registo de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência
do indicador).
II. Inoculação de MenC até à data do 14º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
JJ. Registo de MenC com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
KK. Inoculação da 2ª dose (ou superior) de VASPR até à data do 14º aniversário (registo até à data de referência do indicador).
LL. Registo de VASPR com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
MM. Sexo masculino.
NN. Inoculação da 3ª dose (ou superior) de HPV no intervalo [9; 14[ anos de idade (registo até à data de referência do indicador).
OO. Registo de HPV com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
F. São incluídos no denominador deste indicador todos os utentes inscritos na unidade de observação à data de referência do indicador. O
SIARS contabiliza no denominador também os utentes [excluídos] do módulo de vacinação do SINUS;
G. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em saúde infantil, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, o código ICPC-2, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o A98 ou sub-rubricas.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O indicador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a 31
de dezembro inicia o seu período em análise a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de novembro inicia o seu
período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 14 anos de vida durante o período em análise.
- Numerador (variável "consulta de vigilância"): Coincidente com o intervalo etário [11; 14[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Numerador (variável "inoculação de vacinas"): Coincidente com o intervalo etário [0; 14[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, tem [14, 15[ anos (já fez 14 e ainda não fez 15 anos).
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- O indicador tem um período em análise de 1 a 12 meses, iniciando-se sempre a 1 de janeiro e terminando na data de referência do indicador.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 14 anos de vida durante o período em análise.
- Numerador (variável "consulta de vigilância"): Coincidente com o intervalo etário [11; 14[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Numerador (variável "inoculação de vacinas"): Coincidente com o intervalo etário [0; 14[ anos de cada criança incluída no denominador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso tem [14, 15[ anos (já fez 14 e ainda não fez 15 anos).

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de jovens

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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065

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.22

2013.065.01

Proporção utentes >= 75 A, c/ presc. cró. < 5 fár.

Designação
Proporção de utentes com idade igual ou superior a 75 anos, com prescrição crónica inferior a cinco fármacos

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde de adultos. Parâmetro "prescrição crónica inferior a cinco fármacos em grandes idosos".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com 75 ou mais anos de idade, com prescrição crónica inferior a 5 fármacos.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com prescrição crónica inferior a 5 fármacos.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com 75 ou mais anos de idade.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Na data de referência do indicador, existem menos de 5 substâncias ativas nos medicamentos registados na terapêutica crónica (ver alíneas
A, B, C, D, E e F de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Ter idade superior ou igual a 75 anos (ver alínea G de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. São contabilizados todos os registos na terapêutica crónica de medicamentos pertencentes aos grupos (e respetivos subgrupos) da
classificação farmacoterapêutica de medicamentos (CFT) a seguir apresentados:
- Grupo 2 - Sistema nervoso central;
- Grupo 3 - Aparelho cardiovascular;
- Grupo 4 - Sangue;
- Grupo 5 - Aparelho respiratório;
- Grupo 6 - Aparelho digestivo;
- Grupo 7 - Aparelho geniturinário;
- Grupo 8 - Hormonas e medicamentos usados no tratamento
das doenças endócrinas;
- Grupo 9 - Aparelho locomotor;
- Grupo 10 - Medicação antialérgica.
- Grupo 16 - Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores;
B. Não se contabilizam registos na terapêutica crónica de medicamentos pertencentes aos grupos (e respetivos subgrupos) da classificação CFT
a seguir apresentados:
- Grupo 1 - Medicamentos anti-infecciosos;
- Grupo 12 - Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas;
- Grupo 13 - Medicamentos usados em afecções cutâneas;
- Grupo 14 - Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas;
- Grupo 15 - Medicamentos usados em afecções oculares;
- Grupo 17 - Medicamentos usados no tratamento de intoxicações;
- Grupo 18 - Vacinas e imunoglobulinas;
- Grupo 19 - Meios de diagnóstico;
- Grupo 20 - Material de penso, hemostáticos locais, gases medicinais
e outros produtos.
C. Sempre que os medicamentos registados correspondam a associações de medicamentos, somam-se o número de substâncias ativas
associadas a cada registo na terapêutica crónica. Assim, p.e., se um utente tiver na terapêutica crónica um medicamento com o DCI
"Glibenclamida + Metformina", contabiliza 2 substâncias ativas por esse medicamento.
D. Sempre que o mesmo DCI esteja em 2 ou mais registos (medicamentos) diferentes na terapêutica crónica, é apenas contabilizada uma vez.
E. Caso um medicamento esteja na terapêutica crónica, pertença a um dos grupos da classificação CFT referido na alínea A de
OBSERVAÇÕES GERAIS e não tenha prescrições no ano anterior, é igualmente contabilizado para efeitos da condição B das REGRAS DE
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CÁLCULO do numerador. Isto pode ser gerador de falsos positivos no numerador, caso os utilizadores médicos ou internos não apaguem da
terapêutica crónica os medicamentos que deixaram de ser prescritos.
F. Caso um medicamento pertencente a um dos grupos da classificação CFT referido na alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS e seja
repetidamente prescrito ao longo do ano anterior, mas não conste da terapêutica crónica na data de referência do indicador, não pode ser
contabilizado para efeitos da condição B das REGRAS DE CÁLCULO do numerador. Isto pode ser gerador de falsos negativos no numerador,
pelo que também aqui os utilizadores médicos e internos devem ter o cuidado de atualizar a terapêutica crónica sempre que prescrevam a um
utente um medicamento "crónico".
G. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.
SAM:
A. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde adultos

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
CFT - Classificação Farmacoterapêutica de Medicamentos; DCI - Denominação Comum Internacional
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066

Código

Código SIARS

Nome abreviado

7.09.01

2013.066.01

Proporção medicam. faturados, que são
genéricos

Designação
Proporção de embalagens de medicamentos faturados, que são genéricos

Objetivo
Monitorizar programa de prescrição de fármacos. Parâmetro "proporção de embalagens de genéricos"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de embalagens de medicamentos faturados, que são genéricos.
Numerador: Contagem de embalagens de medicamentos genéricos faturados.
Denominador: Contagem de embalagens faturadas.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de embalagens de medicamentos prescritos em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ser uma embalagem de medicamento genérico (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de embalagens de medicamentos em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Prescritas a utentes com [inscrição ativa] na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período em análise.
B. Prescritas por qualquer médico ou interno da unidade de saúde, usando o código identificador da unidade de saúde (ver alíneas A, B, C e D
de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Enviadas pelas farmácias para faturação junto do ministério da saúde. A [data de aceitação para faturação] na base de dados de faturação
pertence aos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador.

Observações Gerais
A. Se a unidade de observação for um médico, contabilizam-se no denominador as embalagens em que todas as condições seguintes são
verdadeiras:
- Prescritas por qualquer médico ou interno da unidade de saúde;
- Prescritas numa receita com o código identificador da unidade de saúde a que pertence o [médico em análise] na data de referência do
indicador;
- Prescritas a utentes inscritos no ficheiro do médico em análise na data de referência do indicador, ou a utentes que faleceram e que estavam
inscritos no médico em análise antes de falecerem, ou que foram transferidos para uma unidade de saúde diferente tendo estado inscritos pela
última vez na unidade, no ficheiro do médico em análise;
- Que foram aceites para faturação no centro de conferência de faturas, e em que [data de aceitação para faturação] na base de dados de
faturação pertence aos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador.
B. Se a unidade de observação for uma USF ou UCSP, contabilizam-se no denominador as embalagens em que todas as condições seguintes
são verdadeiras:
- Prescritas por qualquer médico ou interno da unidade de saúde;
- Prescritas numa receita com o código identificador da unidade de saúde; não se contabilizam receitas prescritas no atendimento complementar
(ou serviço apoio permanente ou outro equivalente) se o código identificador da receita for distinto do da unidade de saúde a que pertence o
doente;
- Prescritas a utentes com [inscrição ativa] durante pelo menos um dia do período em análise;
- Que foram aceites para faturação no centro de conferência de faturas, e em que [data de aceitação para faturação] na base de dados de
faturação pertence aos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador.
C. Se a unidade de observação for um ACES, contabilizam-se todas as prescrições efetuadas por qualquer médico ou interno do ACES a
utentes inscritos durante pelo menos um dia numa das unidades de saúde desse ACES, independentemente do código identificador da unidade
(inscrito na receita), desde que aceites para faturação no centro de conferência de faturas, com [data de aceitação para faturação] pertencente
aos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador. Contabilizam-se assim as embalagens prescritas no âmbito dos serviços de
atendimento complementar, nas consultas de reforço, etc.
D. As embalagens contabilizadas no denominador (e consequentemente no numerador) pertencem a utentes utilizadores durante o período em
análise e inscritos durante pelo menos um dia do período em análise (não necessitam estar inscritos à data de referência do indicador).
E. O SIARS contabiliza como medicamentos genéricos, quer os prescritos por DCI (sem referência ao titular da autorização de introdução no
mercado), quer os que não sendo prescritos por DCI, sejam medicamentos considerados "genéricos" pelo infarmed (tenham o símbolo "MG" na
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embalagem).

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de embalagens

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Eficiência

Transversal

Utentes utilizadores durante o período em análise

067

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.24

2013.067.01

Proporção idosos, sem prescrição trimetaz. (1
ano)

Designação
Proporção de utentes com idade igual ou superior a 65 anos, sem nenhuma prescrição de trimetazidina no último ano

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde adultos. Parâmetro "Prescrição de trimetazidina em idosos".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com 65 ou mais anos de idade, sem prescrição de trimetazidina no último ano.
Numerador: Contagem de utentes inscritos sem prescrição de trimetazidina no último ano.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com 65 ou mais anos de idade.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Na data de referência do indicador, não existe trimetazidina registada na terapêutica crónica (ver alíneas A, B, C e D de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
C. Não existe qualquer prescrição de trimetazidina nos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (ver alíneas A, B, C e D de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Ter idade compreendida no intervalo [65; +INF[ anos (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. São contabilizados todas as prescrições e registos na terapêutica crónica de medicamentos pertencentes ao grupo 3.5.1 (Antianginosos) da
classificação farmacoterapêutica de medicamentos (CFT) e à classe C01EB15 TRIMETAZIDINA da classificação Terapêutica Anatómica e
Química (ATC):
B. Não se conhecem trimetazidinas em associação.

Bilhete de Identidade dos Indicadores de Contratualização | 2014

137

MINISTÉRIO DA SAÚDE

C. Não se contabilizam no numerador utentes a quem não tenham sido prescritas trimetazidinas no ano anterior se coexistirem trimatazidinas
registadas na terapêutica crónica.
D. Não se contabilizam no numerador utentes que à data de referência do indicador não tenham trimatazidinas registadas na terapêutica crónica,
se tiver sido prescrita pelo menos uma trimatazidinas no último ano.
E. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.
SAM:
A. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de medicamento na terapêutica crónica"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Numerador (variável "prescrição de medicamento"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de
referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utilizadores

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde adultos

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
CFT - Classificação Farmacoterapêutica de Medicamentos; DCI - Denominação Comum Internacional; ATC - Classificação "Anatomical
Therapeutic Chemical"
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068

Código

Código SIARS

Nome abreviado

7.06.02

2013.068.01

Despesa medic. faturados, por utiliz. (PVP)

Designação
Despesa média de medicamentos faturados, por utente utilizador (baseado no PVP)

Objetivo
Monitorizar programa de prescrição de fármacos. Parâmetro "despesa de medicamentos faturados, baseada no PVP"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a despesa média de medicamentos faturados, por utente utilizador, baseado no PVP.
Numerador: Somatório do PVP de medicamentos faturados.
Denominador: Contagem de utentes utilizadores.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Somatório do PVP dos medicamentos em que a expressão [A e (B ou C ou D) e E] é verdadeira:
A. Prescritos a utentes com [inscrição ativa] na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período em análise (ver alínea A de
OBSERVAÇÕES GERAIS);
B. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: prescritos por qualquer médico ou interno da unidade de saúde numa receita com
código identificador dessa unidade de saúde;
C. Se a unidade de observação é um médico: prescritos por qualquer médico ou interno da unidade de saúde a que pertence o médico na data
de referência do indicador, numa receita com código identificador dessa unidade de saúde;
D. Se a unidade de observação é um ACES: prescritos por qualquer médico ou interno do ACES numa receita com código identificador de
qualquer unidade do ACES;
E. Cujos registos de venda foram enviados pelas farmácias para faturação junto do ministério da saúde (ver alíneas C, D, E, F e G de
OBSERVAÇÕES GERAIS) e foram aceites para faturação durante o período em análise (ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [(A ou B ou C) e (D ou E ou F)] é verdadeira:
A. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter [inscrição ativa] nessa unidade, durante pelo menos um dia do período em
análise.
B. Se a unidade de observação é um médico: ter [inscrição ativa] na lista do médico, à data de referência do indicador, ou ter falecido ou sido
transferido para outra unidade de saúde durante o período em análise.
C. Se a unidade de observação é um ACES: ter [inscrição ativa] numa das USF ou UCSP do ACES, durante pelo menos um dia do período em
análise.
D. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período
em análise (realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde). Ver alínea H de OBSERVAÇÕES GERAIS.
E. Se a unidade de observação é um médico: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período em análise
(realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde a que pertence o médico na data de referência do indicador). Ver alínea H de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
F. Se a unidade de observação é um ACES: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período em análise,
realizada por qualquer médico ou interno do ACES, incluindo também as realizadas em [consultas de reforço] e as realizadas em [serviço de
apoio permanente] (ou outros equivalentes). Ver alínea H de OBSERVAÇÕES GERAIS.

Observações Gerais
A. A despesa com medicamentos é contabilizada a partir dos utentes inscritos durante pelo menos um dia do período em análise e com pelo
menos um medicamento faturado nesse período. Os utentes incluídos no denominador são os utentes inscritos durante pelo menos um dia do
período em análise e utilizadores de consultas médicas presenciais ou não presenciais. No numerador podem existir utentes não utilizadores no
ano em análise (receita prescrita no ano N-1 e faturada no ano N).
B. Contabiliza-se o PVP do medicamento em vigor na data de venda. Caso a marca do medicamento dispensado seja diferente da marca do
medicamento prescrito ou a prescrição for CNPEM contabiliza-se o PVP do medicamento dispensado. Caso o PVP na data da venda seja
diferente do PVP na data de prescrição, contabiliza-se o da data da venda. A métrica que serve de base a este indicador está definida na
especificação M013 dos [conceitos e métricas relacionadas com medicamentos] na seção deste documento designada [Glossário e Legenda de
Outros Termos].
C. A data que importa para verificar se determinado medicamento está ou não dentro do período em análise e assim decidir incluir ou não o
respetivo [PVP] no somatório do numerador do indicador é a [data de aceitação da receita pelo CCF]. A [data de prescrição] e a [data de venda]
são ignoradas.
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D. Existem alguns medicamentos contabilizados no numerador (aceites para faturação durante o período em análise) que foram prescritos no
ano anterior. Existem medicamentos prescritos durante o período em análise que só serão aceites para faturação depois desse período.
E. Até 31 de março de 2013 as farmácias enviavam para o CCF as receitas de utentes do SNS e de utentes da ADSE prescritas em locais de
prescrição do SNS. A partir de 1 de abril passou a ser considerada despesa do SNS todas as receitas prescritas a utentes dos subsistemas
públicos, ou seja, ADSE (independentemente do local de prescrição), IASFA, SAD-PSP e SAD-GNR
F. Caso uma farmácia pertencente a uma ARS receba uma receita de uma unidade de saúde de outra ARS, isso não constitui impedimento para
que o SIARS contabilize essa despesa para a unidade de saúde respetiva.
G. Não são contabilizados no numerador as despesas relacionadas com:
- Medicamentos prescritos e não dispensados (p.e. por recusa do utente em fazer a compra);
- Medicamentos não comparticipados: são prescritos nas unidades de saúde, dispensados nas farmácias, mas não são enviados pelas
farmácias para faturação junto do ministério da saúde;
- Medicamentos de alguns subsistemas, designadamente SAD-PSP, SAD-GNR, IASFA, SS CGD e SAMS (até 31 de março de 2013): eram
prescritos nas unidades de saúde, dispensados nas farmácias, mas a faturação era efetuada junto dos respetivos subsistemas;
- Medicamentos prescritos no final do ano a utentes que saem da unidade de saúde e cujas receitas entram na faturação no ano seguinte: no
ano seguinte o doente já não pertence à unidade de saúde pelo que a receita não pode ser contabilizada.
H. Os utentes contabilizados no denominador são aqueles que possuem pelo menos uma [Consulta médica presencial] ou pelo menos uma
[Consulta médica não presencial] com um dos códigos seguintes, tal como definido no [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE
OUTROS TERMOS:
- C001 | Consulta médica não presencial - SAM
- C002 | Consulta médica presencial - SAM
- C007 | Consulta médica não presencial - MedicineOne
- C008 | Consulta médica presencial - MedicineOne
- C013 | Consulta médica não presencial - VitaCare
- C014 | Consulta médica presencial - VitaCare
I. Os valores calculados para a unidade de observação [MED (médico)] são obtidos por desagregação dos resultados da respetiva unidade de
saúde, tal como especificado no [Glossário e Legenda de Outros Termos] > [Unidades de observação]. No caso do centro de conferência de
faturas não identificar o utente, o valor fica associado ao um [médico desconhecido] por não ser possível identificar o utente e, por consequência,
o médico de família.
H. Os valores calculados para o numerador de uma unidade funcional não têm que ser iguais aos valores obtidos através de relatórios do
SIARS, relacionados com medicamentos faturados, porque as regras de inclusão de despesa no numerador do indicador são mais restritivas dos
que as regras para o relatório. Por exemplo, o relatório de faturação de medicamentos do SIARS considera a despesa com doentes
"esporádicos", que não é incluída no numerador do indicador.
I. Sempre que a informação que é remetida pelo CCF não contenha o número de utente registado (o que sucede com frequência nas receitas
prescritas manualmente), não é possível ao SIARS identificar o respetivo médico de família. Nestes casos, os relatórios do MIM@UF associam
esta despesa a um médico designado como "DESCONHECIDO", sendo a respetiva despesa contabilizada integralmente no numerador do
indicador. "MÉDICO DESCONHECIDO" apenas significa que o médico de família do utente é "desconhecido". Existe a garantia, nestes utentes,
que o "médico prescritor" é um médico ou interno da unidade de saúde.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB

€ / UTI

Despesa com medicamentos

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Eficiência

Transversal

Utentes utilizadores durante o período em análise

Legenda
€/UTI - Euros por utente utilizador;
PVP - Preço de venda ao público; CCF - Centro de conferencia de faturas
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069

Código

Código SIARS

Nome abreviado

7.07.02

2013.069.01

Despesa MCDTs fatur., por utiliz. SNS (p. conv.)

Designação
Despesa média de MCDTs faturados, por utente utilizador do SNS (baseado no preço convencionado)

Objetivo
Monitorizar programa de prescrição de MCDTs. Parâmetro "despesa em MCDTs faturados, por utilizador do SNS"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a despesa média de MCDTs faturados, por utente utilizador do SNS, baseado no [preço].
Numerador: Somatório do [preço] dos MCDTs faturados por entidades convencionadas.
Denominador: Contagem de utentes utilizadores pertencentes ao SNS.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Somatório do [preço] dos MCDTs em que a expressão [A e (B ou C ou D) e E] é verdadeira:
A. Prescritos a utentes com [inscrição ativa] na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período em análise (ver alínea A de
OBSERVAÇÕES GERAIS);
B. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: prescritos por qualquer médico ou interno da unidade de saúde numa credencial com
código identificador dessa unidade de saúde;
C. Se a unidade de observação é um médico: prescritos por qualquer médico ou interno da unidade de saúde a que pertence o médico na data
de referência do indicador, numa credencial com código identificador dessa unidade de saúde;
D. Se a unidade de observação é um ACES: prescritos por qualquer médico ou interno do ACES numa credencial com código identificador de
qualquer unidade do ACES;
E. Cujos registos de realização foram enviados pelas entidades convencionadas para faturação junto do ministério da saúde (ver alíneas B, D, E,
F e G de OBSERVAÇÕES GERAIS) e foram aceites para faturação durante o período em análise (ver alínea C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [(A ou B ou C) e (D ou E ou F) e G] é verdadeira:
A. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter [inscrição ativa] nessa unidade, durante pelo menos um dia do período em
análise.
B. Se a unidade de observação é um médico: ter [inscrição ativa] na lista do médico, à data de referência do indicador, ou ter falecido ou sido
transferido para outra unidade de saúde durante o período em análise.
C. Se a unidade de observação é um ACES: ter [inscrição ativa] numa das USF ou UCSP do ACES, durante pelo menos um dia do período em
análise.
D. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período
em análise (realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde). Ver alínea H de OBSERVAÇÕES GERAIS.
E. Se a unidade de observação é um médico: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período em análise
(realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde a que pertence o médico na data de referência do indicador). Ver alínea H de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
F. Se a unidade de observação é um ACES: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período em análise,
realizada por qualquer médico ou interno do ACES, incluindo também as realizadas em [consultas de reforço] e as realizadas em [serviço de
apoio permanente] (ou outros equivalentes). Ver alínea H de OBSERVAÇÕES GERAIS.
G. Ser um utente do SNS. Ver alínea I de OBSERVAÇÕES GERAIS.

Observações Gerais
A. As despesas com MCDT são contabilizadas a partir dos utentes inscritos durante pelo menos um dia do período em análise e com pelo
menos um MCDT [aceite para faturação] nesse período. Os utentes incluídos no denominador são os inscritos durante pelo menos um dia do
período em análise e utilizadores de consultas médicas presenciais ou não presenciais. No numerador podem existir utentes não utilizadores no
ano em análise (credencial prescrita no ano N-1 e faturada no ano N). O valor contabilizado por cada MCDT é o que consta da coluna "preço" da
tabela oficial de MCDT convencionados (www.acss.min-saude.pt). A coluna "preço" da tabela de MCDT convencionados da ACSS é o valor que
os convencionados devem receber do estado por cada exame efetuado e faturado. A [taxa moderadora] é o valor que o utente paga ao estado
pelo exame. Como a [taxa moderadora] é recebida pelo convencionado, o que este acaba por receber do Estado é a diferença entre o [preço] e
a [taxa moderadora]. Assim, para um exame com 2 euros de [taxa moderadora] e 20 euros de [preço], o convencionado fatura 20 euros, mas
caso o utente não seja isento apenas recebe 18, pois já recebeu por conta do SNS os 2 euros do utente referente à taxa moderadora. O SIARS
contabiliza 20 euros. A métrica que serve de base a este indicador está definida na especificação M005 dos [Conceitos e métricas relacionadas
com MCDT] na seção deste documento designada [Glossário e Legenda de Outros Termos].
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B. Existem diversas bases de dados de centros de conferência de faturas (CCF) de MCDTs no pais: a de maiores dimensões, localizada na
cidade da Maia, recebe informação das entidades convencionados de todo país; existem outras relacionadas com as ULS. A base de dados do
CCF da Maia fornece informação sobre o número do utente, o que permite relacionar os MCDTs do numerador com o estado da inscrição no
período em análise. As bases de dados das ULS não têm informação do número de utente, pelo que não é possível validar se os MCDTs do
numerador pertencem a utentes com [inscrição ativa] ou esporádica.
C. A data que importa para verificar se determinado MCDT está ou não dentro do período em análise e assim decidir incluir ou não a respetiva
despesa no somatório do numerador do indicador é a [data de aceitação da credencial pelo CCF]. A [data de prescrição] e a [data de execução]
são ignoradas.
D. Uma vez que as credenciais têm uma validade de 6 meses, existem alguns MCDTs contabilizados no numerador (aceites para faturação
durante o período em análise) que foram prescritos no ano anterior. Existem também MCDTs prescritos durante o período em análise que só
serão aceites para faturação depois desse período:
E. As entidades convencionadas apenas enviam para o centro de conferência de faturas, de forma sistemática, as credencias do SNS. Assim, os
MCDTs de utentes do SNS são os únicos que garantidamente são contabilizados no numerador.
F. Não são contabilizados no numerador as despesas relacionados com:
- MCDTs prescritos e não realizados (p.e. por recusa do utente em fazer o exame ou por extravio da credencial);
- MCDTs não comparticipados: são prescritos nas unidades de saúde, realizados no laboratório, e pagos pelo utente (ou seguradoras) mas não
são enviados pelas entidades convencionadas para faturação junto do ministério da saúde;
- MCDTs prescritos a utentes dos subsistemas, designadamente ADSE, SAD-PSP, SAD-GNR, IASFA, SS CGD e SAMS: são prescritos nas
unidades de saúde, realizados nos laboratórios, mas a faturação é efetuada junto dos respetivos subsistemas;
- MCDTs prescritos no final do ano a utentes que saem da unidade de saúde e cujas credenciais entram na faturação no ano seguinte: no ano
seguinte o doente já não pertence à unidade de saúde pelo que a credencial não pode ser contabilizada.
G. Caso uma entidade convencionada pertencente a uma ARS receba uma credencial de uma unidade de saúde de outra ARS, isso não
constitui impedimento para que o SIARS contabilize essas despesas para a unidade de saúde respetiva.
H. Os utentes contabilizados no denominador são aqueles que possuem pelo menos uma [Consulta médica presencial] ou pelo menos uma
[Consulta médica não presencial] com um dos códigos seguintes, tal como definido no [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE
OUTROS TERMOS:
- C001 | Consulta médica não presencial - SAM
- C002 | Consulta médica presencial - SAM
- C007 | Consulta médica não presencial - MedicineOne
- C008 | Consulta médica presencial - MedicineOne
- C013 | Consulta médica não presencial - VitaCare
- C014 | Consulta médica presencial - VitaCare
I. Os utentes contabilizados no denominador são os que pertencem ao SNS, isto á aqueles que no SINUS pertencem a um dos seguintes
subsistemas:
- Qualquer CRSS
- SNS
- Subsistema desconhecido
J. Os valores calculados para a unidade de observação [MED (médico)] são obtidos por desagregação dos resultados da respetiva unidade de
saúde, tal como especificado no [Glossário e Legenda de Outros Termos] > [Unidades de observação]. No caso do centro de conferência de
faturas não identificar o utente, o valor fica associado ao um [médico desconhecido] por não ser possível identificar o utente e, por consequência,
o médico de família.
K. Os valores calculados para o numerador de uma unidade funcional não têm que ser iguais aos valores obtidos através de relatórios do
SIARS, relacionados com MCDTs faturados, porque as regras de inclusão de despesa no numerador do indicador são mais restritivas dos que
as regras para o relatório. Por exemplo, o relatório de faturação de MCDT do SIARS considera a despesa com doentes "esporádicos", que não é
incluída no numerador do indicador.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. São contabilizados todos os exames prescritos quer através do módulo de análises quer através do módulo de MCDTs.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB

€ / UTI

Despesa com MCDTs
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Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Eficiência

Transversal

Utentes utilizadores durante o período em análise

Legenda
MCDT - Meio complementar de diagnóstico e terapêutica
€/UTI - Euros por utente utilizador CCF - Centro de conferência de faturas

070

Código

Código SIARS

Nome abreviado

7.06.01

2013.070.01

Despesa medic. prescritos, por utiliz. (PVP)

Designação
Despesa média de medicamentos prescritos por utente utilizador (baseado no PVP)

Objetivo
Monitorizar programa de prescrição de fármacos. Parâmetro "despesa em medicamentos prescritos"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a despesa média de medicamentos prescritos, por utente utilizador, baseado no preço de venda ao público.
Numerador: Somatório do PVP de medicamentos prescritos.
Denominador: Contagem de utentes utilizadores.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Somatório do [PVP equivalente] dos medicamentos (ver alíneas A, B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS) em que a expressão [A e (B ou C
ou D)] é verdadeira:
A. Prescritos durante o período em análise, a utentes incluídos no denominador (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS);
B. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: prescritos por qualquer médico ou interno da unidade de saúde numa receita com
código identificador dessa unidade de saúde;
C. Se a unidade de observação é um médico: prescritos por qualquer médico ou interno da unidade de saúde a que pertence o médico na data
de referência do indicador, numa receita com código identificador dessa unidade de saúde;
D. Se a unidade de observação é um ACES: prescritos por qualquer médico ou interno do ACES numa receita com código identificador de
qualquer unidade do ACES;
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [(A ou B ou C) e (D ou E ou F)] é verdadeira:
A. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter [inscrição ativa] nessa unidade, durante pelo menos um dia do período em
análise.
B. Se a unidade de observação é um médico: ter [inscrição ativa] na lista do médico, à data de referência do indicador, ou ter falecido ou sido
transferido para outra unidade de saúde durante o período em análise.
C. Se a unidade de observação é um ACES: ter [inscrição ativa] numa das USF ou UCSP do ACES, durante pelo menos um dia do período em
análise.
D. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período
em análise (realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde). Ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS.
E. Se a unidade de observação é um médico: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período em análise
(realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde a que pertence o médico na data de referência do indicador). Ver alínea F de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
F. Se a unidade de observação é um ACES: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período em análise,
realizada por qualquer médico ou interno do ACES, incluindo também as realizadas em [consultas de reforço] e as realizadas em [serviço de
apoio permanente] (ou outros equivalentes). Ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS.

Observações Gerais
A. Caso a prescrição seja por DCI:
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1. Contabiliza-se o PVP do "3º medicamento mais barato" de entre os que possuem o mesmo CNPEM que o medicamento prescrito.
2. Para a determinação do "3º medicamento mais barato" excluem-se os que têm PVP igual a zero.
3. A determinação do 3º mais barato por CNPEM é feita a partir dos dados de faturação de medicamentos recolhidos a partir do CCF e
referentes a um mês tão próximo quanto possível da data de referência do indicador.
4. Se um CNPEM tiver menos do que 3 preços distintos, escolhe-se o mais elevado (o 2º mais barato ou o preço único de faturação)
5. Se não existir informação sobre o CNPEM do medicamento, usa-se o PVP do medicamento prescrito.
6. Se existir informação sobre o CNPEM do medicamento, mas não existir informação na dispensa (CCF) que permita calcular o "3º mais barato"
utiliza-se o PVP do medicamento prescrito.
B. Caso a prescrição não seja por DCI, contabiliza o preço do medicamento efetivamente prescrito, independentemente de:
1. Ser um genérico de marca;
2. Ser um medicamento de marca "original" (não genérico), pertencente a um grupo farmacológico com genéricos no mercado português;
3. Ser um medicamento de marca "original" (não genérico), pertencente a um grupo farmacológico sem genéricos no mercado português;
C. A data que importa para verificar se determinado medicamento está ou não dentro do "período em análise" e assim decidir incluir ou não o
respetivo PVP no somatório do numerador do indicador é a [data de prescrição].
D. São contabilizados no numerador as despesas relacionados com:
- Medicamentos prescritos e dispensados, quer sejam comparticipados quer não;
- Medicamentos prescritos e não dispensados (p.e. por recusa do utente em fazer a compra), quer sejam comparticipados quer não.
E. Não são contabilizados no numerador as despesas relacionados com:
- Medicamentos prescritos, sem CNPEM, cujo PVP não esteja registado na base de dados de prescrição.
- Medicamentos prescritos e pertencentes a receitas apagadas ou invalidadas até 5 dias após a data de referência do indicador;
- Medicamentos prescritos em receitas manuais (p.e. por falência do sistema electrónico de prescrição).
F. Os utentes contabilizados no denominador são aqueles que possuem pelo menos uma [Consulta médica presencial] ou pelo menos uma
[Consulta médica não presencial] com um dos códigos seguintes, tal como definido no [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE
OUTROS TERMOS:
- C001 | Consulta médica não presencial - SAM
- C002 | Consulta médica presencial - SAM
- C007 | Consulta médica não presencial - MedicineOne
- C008 | Consulta médica presencial - MedicineOne
- C013 | Consulta médica não presencial - VitaCare
- C014 | Consulta médica presencial - VitaCare

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB

€ / UTI

Despesa com medicamentos

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Eficiência

Transversal

Utentes utilizadores durante o período em análise

Legenda
€/UTI - Euros por utente utilizador
PVP - Preço de venda ao público
CNPEM - Código Nacional de Prescrição Eletrónica de Medicamentos
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071

Código

Código SIARS

Nome abreviado

7.07.01

2013.071.01

Despesa MCDTs prescrit., por utiliz. (p. conv.)

Designação
Despesa média de MCDTs prescritos, por utente utilizador (baseado no preço convencionado)

Objetivo
Monitorizar programa de prescrição de MCDTs. Parâmetro "despesa em MCDTs prescritos"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a despesa média de MCDTs prescritos, por utente utilizador, baseado no [preço].
Numerador: Somatório do [preço] dos MCDTs prescritos.
Denominador: Contagem de utentes utilizadores.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Somatório do [preço] dos MCDTs (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS) em que a expressão [A e (B ou C ou D)] é verdadeira:
A. Prescritos durante o período em análise, a utentes incluídos no denominador (ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS);
B. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: prescritos por qualquer médico ou interno da unidade de saúde numa credencial com
código identificador dessa unidade de saúde;
C. Se a unidade de observação é um médico: prescritos por qualquer médico ou interno da unidade de saúde a que pertence o médico na data
de referência do indicador, numa credencial com código identificador dessa unidade de saúde;
D. Se a unidade de observação é um ACES: prescritos por qualquer médico ou interno do ACES numa credencial com código identificador de
qualquer unidade do ACES;
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [(A ou B ou C) e (D ou E ou F)] é verdadeira:
A. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter [inscrição ativa] nessa unidade, durante pelo menos um dia do período em
análise.
B. Se a unidade de observação é um médico: ter [inscrição ativa] na lista do médico, à data de referência do indicador, ou ter falecido ou sido
transferido para outra unidade de saúde durante o período em análise.
C. Se a unidade de observação é um ACES: ter [inscrição ativa] numa das USF ou UCSP do ACES, durante pelo menos um dia do período em
análise.
D. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período
em análise (realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde). Ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS.
E. Se a unidade de observação é um médico: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período em análise
(realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde a que pertence o médico na data de referência do indicador). Ver alínea E de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
F. Se a unidade de observação é um ACES: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período em análise,
realizada por qualquer médico ou interno do ACES, incluindo também as realizadas em [consultas de reforço] e as realizadas em [serviço de
apoio permanente] (ou outros equivalentes). Ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS.

Observações Gerais
A. Contabiliza-se o [preço] do MCDT que foi prescrito (em vigor na data de prescrição). Entende-se por [preço], o valor que consta da coluna
"preço" da tabela oficial de MCDTs convencionados (www.acss.min-saude.pt). A coluna "preço" da tabela de MCDTs convencionados da ACSS
é o valor que os convencionados devem receber do estado por cada exame efetuado e faturado. A [taxa moderadora] é o valor que o utente
paga ao estado pelo exame. Como a [taxa moderadora] é recebida pelo convencionado, o que este acaba por faturar e efetivamente receber do
estado é a diferença entre o [preço] e a [taxa moderadora]. Assim, para um exame com 2 euros de [taxa moderadora] e 20 euros de [preço], o
convencionado fatura 18 euros se o utente paga [taxa moderadora] e 20 euros se o utente é isento. Em qualquer das 2 situações atrás referidas,
o SIARS contabiliza 20 euros. A métrica que serve de base a este indicador está definida na especificação M008 dos [Conceitos e métricas
relacionadas com MCDTs] na seção deste documento designada [Glossário e Legenda de Outros Termos].
B. A data que importa para verificar se determinado MCDT está ou não dentro do período em análise e assim decidir incluir ou não a respetiva
despesa no somatório do numerador do indicador é a [data de prescrição].
C. São contabilizados no numerador as despesas relacionados com MCDTs prescritos e pertencentes à tabela de MCDTs convencionados, quer
sejam realizados quer não;
D. Não são contabilizados no numerador as despesas relacionados com:
- MCDTs prescritos que não pertencem à tabela de convencionados (MCDTs não comparticipados);
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- MCDTs prescritos e pertencentes a credenciais apagadas ou invalidadas até 5 dias após a data de referência do indicador;
- MCDTs prescritos manualmente (p.e. por falência do sistema electrónico de prescrição).
E. Os utentes contabilizados no denominador são aqueles que possuem pelo menos uma [Consulta médica presencial] ou pelo menos uma
[Consulta médica não presencial] com um dos códigos seguintes, tal como definido no [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE
OUTROS TERMOS:
- C001 | Consulta médica não presencial - SAM
- C002 | Consulta médica presencial - SAM
- C007 | Consulta médica não presencial - MedicineOne
- C008 | Consulta médica presencial - MedicineOne
- C013 | Consulta médica não presencial - VitaCare
- C014 | Consulta médica presencial - VitaCare

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. São contabilizados todos os exames prescritos quer através do módulo de análises quer através do módulo de MCDTs.
B. Não são contabilizados os exames requisitados fora da UF, desde que registados sem prévia "impressão de requisição".

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB

€ / UTI

Despesa com MCDTs

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Eficiência

Transversal

Utentes utilizadores durante o período em análise

Legenda
MCDT - Meio complementar de diagnóstico e terapêutica
€/UTI - Euros por utente utilizador

072

Código

Código SIARS

Nome abreviado

8.07.02

---

Satisfação de utilizadores de UF

Designação
Satisfação de utilizadores de unidades funcionais

Objetivo
Monitorizar a satisfação dos utentes que utilizam os serviços de saúde

Descrição do Indicador
Indicador que exprime um índice de satisfação de utilizadores da unidade calculado de acordo com a metodologia apresentada nas REGRAS DE
CÁLCULO.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
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Soma das "ponderações de satisfação" atribuídas às respostas válidas assinaladas pelos utilizadores (Ver alíneas B, C e D do ANEXO A de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de respostas válidas (ver alínea D do ANEXO A de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
ANEXO A
A. O questionário utilizado neste indicador (apresentado no ANEXO B de OBSERVAÇÕES GERAIS) foi desenvolvido pelo Centro de Estudos e
Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra (CEISUC). É baseado no questionário europeu Europep, que foi testado e validado em
Portugal e em vários contextos internacionais da medicina geral e familiar.
B. Para as questões com 5 respostas possíveis, as ponderações de satisfação são definidas como a seguir se especifica:
- 1. Excelente: 100%
- 2. 75%
- 3. Razoável: 50%
- 4. 25%
- 5. Mau: 0%
C. Para as questões com 4 respostas possíveis, as ponderações de satisfação são definidas como a seguir se especifica:
- 1. Concordo muito: 100%
- 2. Concordo: 67%
- 3. Discordo: 33%
- 4. Discordo muito: 0%
D. Para o somatório de "respostas válidas" do denominador, são excluídas as respostas "não aplicável" e "não sei".
ANEXO B - QUESTIONÁRIO
1. Esta é a sua primeira consulta nesta Unidade de Saúde?
[ ] 1 - Sim
[ ] 2 - Não
2. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Fazê-lo/a sentir que tem tempo durante a consulta.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
3. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Interesse mostrado pela sua situação pessoal.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
4. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Facilidade com que se sentiu à vontade para lhe contar os seus problemas.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
5. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Forma como foi envolvido/a nas decisões sobre os cuidados que o médico lhe prestou.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
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6. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Forma como o médico o/a ouviu.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
7. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Confidencialidade da informação sobre o seu processo.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
8. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Forma como lhe foi prestado alívio rápido dos seus sintomas.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
9. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Ajuda que recebeu para se sentir suficientemente bem para desempenhar as suas tarefas diárias.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
10. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Atenção dispensada aos seus problemas.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
11. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Exame clínico feito pelo médico.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
12. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Oferta de serviços de prevenção de doenças (por exemplo, rastreio, pedidos de exames e vacinas).
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
13. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
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Explicação sobre os medicamentos, tratamentos e exames prescritos.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
14. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Forma como foi suficientemente informado/a sobre os seus sintomas e a sua doença.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
15. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Ajuda que recebeu para enfrentar os problemas emocionais relacionados com o seu estado de saúde.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
16. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Apoio que recebeu para compreender porque é importante seguir os conselhos do seu médico.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
17. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Conhecimento sobre o que foi feito e dito em anteriores contactos nesta Unidade de Saúde.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
18. Que avaliação faz do seu médico de família nos últimos 12 meses em relação a:
Preparação sobre o que esperar dos cuidados hospitalares, de outros especialistas ou outros prestadores de cuidados.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
19. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
Tempo que lhe foi dedicado pelo pessoal de enfermagem.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
20. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
As explicações dadas pelos enfermeiros sobre os procedimentos e cuidados executados.
[ ] 5 - Excelente

Bilhete de Identidade dos Indicadores de Contratualização | 2014

149

MINISTÉRIO DA SAÚDE

[]
[]
[]
[]
[]

4
3
2
1 - Mau
6 - Não se aplica

21. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
O tempo que lhe foi dedicado no atendimento administrativo.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
22. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
A forma como foi esclarecido/a quando solicitou uma informação ao Secretariado Clínico.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
23. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
A competência, cortesia e carinho do pessoal médico.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
23. 24. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
A competência, cortesia e carinho do pessoal de enfermagem.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
25. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
A competência, cortesia e carinho do pessoal do Secretariado Clínico.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
26. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
Apoio, em geral, que recebeu do pessoal desta Unidade de Saúde, além dos médicos.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
27. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
Facilidade em marcar uma consulta que lhe convenha nesta Unidade de Saúde.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
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[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
28. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
Possibilidade de falar pelo telefone para esta Unidade de Saúde.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
29. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
Possibilidade de falar pelo telefone com o médico de família.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
30. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
O horario de atendimento desta Unidade de Saúde.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
31. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
Tempo que esperou na sala de espera.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
32. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
O respeito com que foi tratado/a e a forma como a sua privacidade foi mantida.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
33. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
A liberdade de escolha de profissional de saúde e a possibilidade de segunda opinião.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
34. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
A rapidez com que os problemas urgentes de saúde foram resolvidos.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
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[ ] 6 - Não se aplica
35. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
O conforto geral desta Unidade de Saúde (comodidade, temperatura, ambiente, ruído, iluminação, instalações).
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
36. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
A limpeza das instalações desta Unidade de Saúde.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
37. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
Os serviços ao domicílio fornecidos por esta Unidade de Saúde.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
38. Que avaliação faz desta Unidade de Saúde nos últimos 12 meses em relação a:
A organizacao geral dos serviços oferecidos por esta Unidade de Saúde.
[ ] 5 - Excelente
[] 4
[] 3
[] 2
[ ] 1 - Mau
[ ] 6 - Não se aplica
39. Qual o seu grau de concordância em relação às seguinte afirmação:
Esta Unidade de Saúde responde às necessidades dos utilizadores (por exemplo, de crianças, idosos e portadores de deficiência).
[ ] 1 - Concordo muito
[ ] 2 - Concordo
[ ] 3 - Discordo
[ ] 4 - Discordo muito
[ ] 5 - Não sei
40. Qual o seu grau de concordância em relação às seguinte afirmação:
Recomendo fortemente esta Unidade de Saúde aos meus amigos.
[ ] 1 - Concordo muito
[ ] 2 - Concordo
[ ] 3 - Discordo
[ ] 4 - Discordo muito
[ ] 5 - Não sei
41. Qual o seu grau de concordância em relação às seguinte afirmação:
Não vejo qualquer razão para mudar para outra Unidade de Saúde.
[ ] 1 - Concordo muito
[ ] 2 - Concordo
[ ] 3 - Discordo
[ ] 4 - Discordo muito
[ ] 5 - Não sei
42. Na sua opinião, como se poderia melhorar os serviços prestados por esta Unidade de Saúde?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
43. Qual é o seu sexo?
[ ] 1 - Feminino
[ ] 2 - Masculino
44. Qual é a sua idade?
_______ anos.
45. Qual é a sua situação familiar?
[ ] 1 - Casado/a com registo
[ ] 2 - Em união de facto
[ ] 3 - Solteiro/a
[ ] 4 - Viúvo/a
[ ] 5 - Divorciado/a
[ ] 6 - Separado/a
46. Qual a sua situação profissional?
[ ] 1 - Ativo. Qual a profissão? ______________________
[ ] 2 - Reformado/Aposentado
[ ] 3 - Desempregado
[ ] 4 - Estudante
[ ] 5 - Outra. Qual? _____________________________
47. Que grau de ensino é que completou?
[ ] 1 - Não sabe ler nem escrever
[ ] 2 - Só sabe ler e escrever
[ ] 3 - 1º ciclo do Ensino Básico (1º - 4º ano) / Antiga 4ª classe
[ ] 4 - 2º ciclo do Ensino Básico (5º - 6º ano) / Antiga 6ª classe / Ciclo Preparatório
[ ] 5 - 3º ciclo do Ensino Básico (7º - 9º ano) / Curso Geral dos Liceus
[ ] 6 - Ensino Secundário (10º - 12º ano) / Curso Complementar dos Liceus
[ ] 6 - Ensino Médio
[ ] 6 - Ensino Superior (Politécnico ou Universitário)

Período em Análise
Dia(s) de realização do questionário(s) de satisfação.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utilizadores

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no
indicador]

Satisfação

Transversal

Utentes utilizadores durante o período em análise
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073

Código

Código SIARS

Nome abreviado

8.08.01

---

Núm. dias c/ reclam. por fechar, por 1000 cons.

Designação
Número de dias com reclamações por fechar, por cada 1000 consultas médicas ou de enfermagem realizadas

Objetivo
Monitorizar a satisfação dos utentes que utilizam os serviços de saúde; Monitorizar a velocidade de resposta dos serviços às reclamações.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a razão entre o somatório do número de dias necessários para encerrar cada reclamação e cada 1000 consultas médicas
ou de enfermagem realizadas.
Numerador: somatório do número de dias necessários para encerrar cada reclamação.
Denominador: Contagem de consultas médicas ou de enfermagem, presenciais ou não presenciais

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Somatório do [número de dias] que medeia entre a [data de entrada da reclamação nos serviços] e a [data de fecho da reclamação por parte dos
serviços], para cada uma das reclamações em que a expressão [A e B e (C ou D ou E) e F] é verdadeira (ver alíneas A, B, C e D de
OBSERVAÇÕES GERAIS):
A. Recebida pelos serviços durante o período em análise;
B. Refletindo insatisfação (ver alíneas E e F de OBSERVAÇÕES GERAIS);
C. Se a unidade de observação é uma USF ou UCSP: Relacionada com a unidade de saúde em análise (ver alínea G de OBSERVAÇÕES
GERAIS);
D. Se a unidade de observação é um ACES: Relacionada com uma USF ou UCSP do ACES em análise (ver alínea G de OBSERVAÇÕES
GERAIS);
E. Relacionada com utentes com [inscrição ativa] ou esporádica na unidade de observação, durante pelo menos um dia do período em análise;
F. Registada no Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações (SGSR);
DENOMINADOR (BB):
Soma das consultas médicas (presenciais ou não presenciais) com as consultas de enfermagem (presenciais ou não presenciais), realizadas
nos últimos 12 meses, a utentes em que a expressão [A ou B] é verdadeira (ver alíneas B e F de OBSERVAÇÕES GERAIS):
A. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter [inscrição ativa] ou esporádica nessa unidade, durante pelo menos um dia do
período em análise.
B. Se a unidade de observação é um ACES: ter [inscrição ativa] ou esporádica numa das USF ou UCSP do ACES, durante pelo menos um dia
do período em análise.

Observações Gerais
A. Um utente insatisfeito que reclama constitui uma excelente oportunidade de aprendizagem para a organização que recebeu a reclamação.
Para além disso, por cada dia que passa depois de uma reclamação, o utente divulga junto de familiares e amigos o que se passou, denegrindo
a imagem da(s) pessoas envolvidas, da instituição e do SNS.
O processo de gestão de uma reclamação deve ter como objetivos:
1. Deixar o utente tão satisfeito quanto possível no mais curto espaço de tempo.
2. Introduzir melhorias nos processos que conduziram à reclamação de forma a evitar novas reclamações no futuro.
Um ACES (A) que receba 366 reclamações por ano e demore em média 7 dias a resolver cada uma delas, tem todos os dias, em média, 7
utentes insatisfeitos.
Outro ACES (B) que receba 183 reclamações por ano e demore em média 14 dias a resolver cada uma delas, tem todos os dias, em média,
também 7 utentes insatisfeitos.
Se ambos os ACES (A e B) tiverem sensivelmente o mesmo número de consultas médicas e de enfermagem por ano, ficarão com o mesmo
resultado neste indicador.
Este é assim um indicador que valoriza tanto o número de reclamações, como o número de dias que a organização demora concluir o processo
de gestão interna da reclamação (que inclui a audição do utente e a de todos os intervenientes).
Este processo de gestão interna de uma reclamação é habitualmente feito pelo gabinete do cidadão do ACES. No entanto, existem unidades de
saúde que possuem também processos estruturados de gestão de reclamações, que antecipam e complementam o processo do gabinete do
cidadão.
B. As reclamações têm origem em contactos entre o utente e a organização, surgindo principalmente no contexto de [contactos médicos],
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[contactos de enfermagem] e [contactos administrativos]. Na impossibilidade de medir [contactos administrativos], optou-se por construir o
denominador deste indicador a partir da soma do número de consultas médicas (presenciais ou não presenciais) com o número de consultas de
enfermagem (presenciais ou não presenciais).
C. O [número de dias] que medeia entre a [data de entrada da reclamação nos serviços] e a [data de fecho da reclamação por parte dos
serviços] é calculado para cada reclamação, através da fórmula seguinte:
[número de dias] = [data de fecho da reclamação por parte dos serviços] - [data de entrada da reclamação nos serviços] + 1
D. A [data de fecho da reclamação por parte dos serviços] é a data em que a unidade de saúde conclui o processo de audição interna e envia
para o gabinete do cidadão o relatório dessa audição.
E. Excluem-se os registos que correspondam a elogios, louvores e sugestões. Existe uma reclamação sempre que o "ocorrido" seja pior do que
o que era "esperado" pelo reclamante e sempre que este expresse a sua insatisfação, por escrito, à unidade de saúde (não necessariamente no
livro de reclamações).
F. Existe uma [não conformidade] sempre que o "ocorrido" seja pior do que o "contratado".
O "ocorrido" é o que sucedeu, tal qual é descrito ou sentido pelo utente.
O "contratado" é o que está definido no(s) manuais de procedimento(s) da unidade de saúde à data da reclamação.
As "insatisfações" dos utentes podem estar "conformes" ou "não conformes".
Para este indicador contabilizam-se quer as "insatisfações conformes" quer as "não conformes".
G. Esta condição destina-se a impedir que sejam contabilizadas reclamações entregues na unidade de saúde, mas dirigidas a outros serviços.
Por exemplo não devem ser contabilizadas as reclamações entregues numa UCSP, mas dirigidas ao serviço de estomatologia ou ao serviço de
psicologia. Caso existam reclamações aos serviços de limpeza, aos serviços de segurança, ou relacionados com aparelhos de venda de
alimentos (ou equivalentes), as mesmas devem ser contabilizadas no indicador da unidade de saúde onde estão alocados os serviços ou
equipamentos.
H. As consultas contabilizados no denominador, são as compatíveis com um dos códigos seguintes, tal como definido no [conceito de consulta],
em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS:
- C001 | Consulta médica não presencial - SAM
- C002 | Consulta médica presencial - SAM
- C007 | Consulta médica não presencial - MedicineOne
- C008 | Consulta médica presencial - MedicineOne
- C013 | Consulta médica não presencial - VitaCare
- C014 | Consulta médica presencial - VitaCare
- C004 | Consulta enfermagem sem a presença do utente (indireta) - SAPE
- C010 | Consulta enfermagem sem a presença do utente (indireta) - MedicineOne
- C016 | Consulta enfermagem sem a presença do utente (indireta) - VitaCare
- C005 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - SAPE
- C011 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - MedicineOne
- C017 | Consulta enfermagem com a presença do utente (direta) - VitaCare

Período em Análise
1 ano.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 1000

DIAS / 1000 CONS

Número de dias de reclamações por fechar por mil consultas
realizadas

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Satisfação

Transversal

Utentes utilizadores durante o período em análise

Legenda
DIAS / 1000 CONS - Dias por mil consultas (médicas ou de enfermagem)
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074

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.28

2013.074.01

Proporção cons. méd. presenciais, com ICPC-2

Designação
Proporção de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação ICPC-2

Objetivo
Monitorizar a qualidade dos registos clínicos. Parâmetro "Codificação do A do SOAP pela ICPC-2"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de consultas médicas presenciais que possuem pelo menos uma codificação ICPC-2 no A do SOAP.
Numerador: Contagem de consultas médicas presenciais com codificação do A do SOAP.
Denominador: Contagem de consultas médicas presenciais.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de contactos em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. O A do SOAP possui pelo menos 1 codificação pela ICPC-2 (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de contactos em que a expressão [(A ou B ou C) e D] é verdadeira:
A. Compatível com o código C002 [Consulta médica presencial - SAM]. Ver [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS
TERMOS
B. Compatível com o código C008 [Consulta médica presencial - MedicineOne]. Ver [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE
OUTROS TERMOS
C. Compatível com o código C014 [Consulta médica presencial - VitaCare]. Ver [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE
OUTROS TERMOS
D. Realizado a utente com [inscrição ativa] durante pelo menos um dia do período em análise.

Observações Gerais
A. Os códigos ICPC-2 válidos para codificar o A do SOAP são os pertencentes ao componente 1 (rubricas compreendidas entre -00 e -29,
qualquer capítulo) e ao componente 7 (rubricas compreendidas entre -70 e -99, qualquer capítulo).
B. Contabilizam-se consultas programadas e não programadas.
C. Contabilizam-se consultas realizadas no horário normal ou no horário alargado da unidade de saúde.
D. Quando a unidade de observação é o médico, a USF ou a UCSP, não se contabilizam consultas que os médicos realizem no contexto do
atendimento complementar ou de serviços de apoio permanente. No entanto, contabilizam-se as consultas de intersubstituição (nas USF e
UCSP) e as consultas de reforço (nas UCSP).
E. Quando a unidade de observação é ACES, contabilizam-se também as consultas que os médicos realizem no contexto do atendimento
complementar, serviços de apoio permanente, consultas de intersubstituição e consultas de reforço.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE
A. Para codificar o A do SOAP é necessário usar o sistema de episódios e passar pelo menos uma das rubricas da ICPC-2 contida na lista de
[episódios ativos] para a lista [episódios deste contacto]

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida
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AA / BB x 100

%

Proporção de consultas

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Transversal

Utentes utilizadores durante o período em análise

075

Código

Código SIARS

Nome abreviado

2.05.01

2013.075.01

Proporção de DM2 com compromisso de
vigilância

Designação
Proporção de utentes com diabetes tipo 2 com compromisso de vigilância

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "utentes com diabetes tipo 2 vigiados na unidade de saúde".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes tipo 2 assinalados como vigiados no programa de diabetes à data de referência do
indicador.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes tipo 2 assinalados como vigiados no programa de diabetes.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes tipo 2.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Na data de referência do indicador, o utente encontra-se associado ao programa de vigilância de diabetes (ver alínea A de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (rubrica da ICPC-2 T90) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
A. Definição e operacionalização de utente [vigiado] e [não vigido], que a seguir se apresenta é a que deve ser usada em sede de auditoria de
registos:
Um utente deve ser classificado como [não vigiado] se todas as afirmações seguintes forem verdadeiras:
- A [diabetes tipo 2] estiver a ser acompanhado por um médico pertencente a outra instituição de saúde ou médico assistente privado.
- Se se conseguir identificar inequivocamente esse médico, procedendo ao registo do respetivo nome e local de trabalho no processo clínico.
- A informação do nome e local de trabalho do médico responsável pela vigilância da diabetes, é válida se tiver sido registada nos 3 anos que
antecedem a data de referência do indicador.
O utente com [diabetes tipo 2] deve ser classifiacdo como [vigiado] em todas as restantes situações, designadamente quando a vigilância é feita
na unidade de saúde ou quando se desconhece quem faz a vigilância.

Observações Sobre Software
SAM
A. O registo de [compromisso de vigilância] é efetuado abrindo o [programa de diabetes] e assinalando que o utente é [vigiado na unidade].
B. O registo da informação do nome e local de trabalho do médico responsável pela vigilância da diabetes deve ser efetuado nas [notas] da ficha
de diabetes, ficando por isso datado.
MEDICINEONE
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A. Os registos da associação dos utentes ao programa de vigilância de [diabetes] possuem uma [data de inicio de validade], uma [data de fim de
validade] e uma [data de inserção do registo]. Apenas são contabilizados os registos em que sejam verdadeiras todas as expressões seguintes:
- [data de inserção do registo] < ([data referência indicador] + 5);
- [data de inicio de validade] < [data referência indicador];
- ([data de fim de validade] > [data referência indicador]) ou ([data de fim de validade] não preenchido);
B. O diagnóstico de diabetes tipo 2 pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
C. O registo da informação do nome e local de trabalho do médico responsável pela vigilância da diabetes deve ser efetuado num SOAP e na
área de resumo.
VITACARE
A. O registo da informação do nome e local de trabalho do médico responsável pela vigilância da diabetes deve ser efetuado num SOAP.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de vigilância no programa de diabetes"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de vigilância no programa de diabetes"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Caracterização

Diabetes

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
DM2 - utentes com diabetes tipo 2

076

Código

Código SIARS

Nome abreviado

2.06.01

2013.076.01

Proporção hipertensos com compromisso
vigilância

Designação
Proporção de utentes com hipertensão arterial, com compromisso de vigilância

Objetivo
Monitorizar o programa de hipertensão. Parâmetro "utentes com hipertensão arterial vigiados na unidade de saúde"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com hipertensão arterial assinalados como vigiados no programa de hipertensão (à data de
referência do indicador).
Numerador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial assinalados como vigiados no programa de hipertensão .
Denominador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
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B. Na data de referência do indicador, o utente encontra-se associado ao programa de vigilância de hipertensão (ver alínea A de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de hipertensão (rubricas da ICPC-2 K86 ou K87) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
A. Definição e operacionalização de utente [vigiado] e [não vigido], que a seguir se apresenta é a que deve ser usada em sede de auditoria de
registos:
Um utente deve ser classificado como [não vigiado] se todas as afirmações seguintes forem verdadeiras:
- A [hipertensão] estiver a ser acompanhada por um médico pertencente a outra instituição de saúde ou médico assistente privado.
- Se se conseguir identificar inequivocamente esse médico, procedendo ao registo do respetivo nome e local de trabalho no processo clínico.
- A informação do nome e local de trabalho do médico responsável pela vigilância da hipertensão, é válida se tiver sido registada nos 3 anos que
antecedem a data de referência do indicador.
O utente com [hipertensão] deve ser classifiacdo como [vigiado] em todas as restantes situações, designadamente quando a vigilância é feita na
unidade de saúde ou quando se desconhece quem faz a vigilância.

Observações Sobre Software
SAM
A. O registo de [compromisso de vigilância] é efetuado abrindo o [programa de hipertensão] e assinalando que o utente é [vigiado na unidade].
B. O registo da informação do nome e local de trabalho do médico responsável pela vigilância da HTA deve ser efetuado nas [notas] da ficha de
hipertensão, ficando por isso datado.
MEDICINEONE
A. Os registos da associação dos utentes ao programa de vigilância de [HTA] possuem uma [data de inicio de validade], uma [data de fim de
validade] e uma [data de inserção do registo]. Apenas são contabilizados os registos em que sejam verdadeiras todas as expressões seguintes:
- [data de inserção do registo] < ([data referência indicador] + 5);
- [data de inicio de validade] < [data referência indicador];
- ([data de fim de validade] > [data referência indicador]) ou ([data de fim de validade] não preenchido);
B. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
C. O registo da informação do nome e local de trabalho do médico responsável pela vigilância da HTA deve ser efetuado num SOAP e na área
de resumo.
VITACARE
A. O registo da informação do nome e local de trabalho do médico responsável pela vigilância da HTA deve ser efetuado num SOAP.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de vigilância no programa de HTA"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de vigilância no programa de HTA"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com hipertensão arterial

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Caracterização

Hipertensão

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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077

Código

Código SIARS

Nome abreviado

2.07.01

2013.077.01

Proporção de utentes com diagnóstico de asma

Designação
Proporção de utentes com diagnóstico de asma

Objetivo
Monitorizar o programa de cuidados respiratórios. Parâmetro "prevalência de asma entre a população inscrita"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes inscritos que têm o diagnóstico de asma registado na lista de problemas (à data de referência do
indicador).
Numerador: Contagem de utentes inscritos que têm o diagnóstico de asma registado na lista de problemas.
Denominador: Contagem de utentes inscritos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de asma (rubrica da ICPC-2 R96) encontra-se na lista de problemas, com o estado de
"ativo".
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE
A. O diagnóstico de asma pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Caracterização

Respiratório

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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078

Código

Código SIARS

Nome abreviado

2.08.01

2013.078.01

Proporção de utentes com diagnóstico DPOC

Designação
Proporção de utentes com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)

Objetivo
Monitorizar o programa de cuidados respiratórios. Parâmetro "prevalência de DPOC entre a população inscrita"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes inscritos que têm o diagnóstico de DPOC registado na lista de problemas (à data de referência do
indicador).
Numerador: Contagem de utentes inscritos que têm o diagnóstico de DPOC registado na lista de problemas.
Denominador: Contagem de utentes inscritos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de DPOC (rubrica da ICPC-2 R95) encontra-se na lista de problemas, com o estado de
"ativo".
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE
A. O diagnóstico de DPOC pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Caracterização

Respiratório

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
DPOC - Doença pulmonar obstrutiva crónica
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079

Código

Código SIARS

Nome abreviado

8.01.01

2013.079.01

Número UCs hipertensos (ativ. específ.)

Designação
Número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância de utentes com hipertensão arterial (atividades específicas)

Objetivo
Monitorizar o programa de hipertensão e cálculo do número de UCs a pagar mensalmente aos médicos das USF modelo B por "atividades
específicas".

Descrição do Indicador
Score que exprime o número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância adequada de utentes com hipertensão arterial
(atividades específicas).
Numerador: Produto entre o [número de utentes com hipertensão arterial com acompanhamento adequado] e o [fator de ponderação 2].
Denominador: Contagem de médicos da unidade.

Regras de cálculo
UTENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL COM ACOMPANHAMENTO ADEQUADO (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e (F ou G)] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde durante pelo menos um dia do período em análise.
B. O diagnóstico de hipertensão (rubricas da ICPC-2 K86 ou K87) encontra-se na lista de problemas, com o estado "ativo", durante pelo menos
um dia do período em análise.
C. Ter pelo menos 2 consultas médicas de vigilância em hipertensão, realizadas nos últimos 12 meses (ver alínea A de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
D. Com pelo menos 2 registos de pressão arterial nos últimos 12 meses, realizados em dias diferentes (ver alíneas B, C e D de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
E. Ter pelo menos um registo de pressão arterial inferior a 150/90 mmHg nos últimos 12 meses (ver alíneas B, C e D de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
F. Ter pelo menos um resultado de microalbuminúria (ou análise equivalente), realizada nos últimos 12 meses (ver alínea E de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
G. Ter pelo menos um resultado de colesterol total, colesterol HDL e triglicéridos, realizados nos últimos 24 meses (ver alínea F de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
CONTAGEM DE MÉDICOS (BB):
A. Número de médicos de família que constituem a equipa, na data de referência do indicador (ver alínea G de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em HTA, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das seguintes
normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, os códigos ICPC-2 específicos de HTA, que podem ser usados para classificar o A do SOAP são o K86,
o K87 ou sub-rubricas.
B. São contabilizados no numerador os registos de pressão arterial realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
C. Só se contabilizam registos de pressão arterial em que tanto a pressão sistólica como a diastólica tenham sido avaliadas e registadas na
mesma data.
D. Não se contabilizam registos de pressão arterial realizados em texto livre no SOAP;
E. Os códigos da tabela de MCDTs, válidos para registar microalbuminúria (ou análise equivalente) são os seguintes: A560.6 (microalbuminúria),
A1318.2 (Albumina de baixa concentração) e A596.7 (proteinúria). O código da microalbuminúria A560.6 permite requisitar a [microalbuminúria
de 24 horas], a [microalbuminúria de 12 horas] e a [microalbuminúria em amostra de urina]. Quando esta análise for efetuada na unidade de
saúde (utilizando p.e. o Micralteste) a mesma pode ser registada em campo(s) específicos criados pelas aplicações de registo clínico para o
efeito. Apenas se contabilizam microalbuminúrias ou as proteinúrias com resultado registado. A data que deve ser usada para verificar se a
microalbuminúria está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo até 30 dias
após o fim do período em análise. O registo é válido se for realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
F. Os códigos da tabela de MCDTs, válidos para o colesterol total, para o colesterol HDL e para os triglicéridos são respetivamente o A1029.9, o
A412.0 e o A620.3. A data que deve ser usada para verificar se estas análises estão ou não dentro do período em análise é a "data de
realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo, até 30 dias após a data de referência do indicador. As análises podem ser
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requisitadas em documentos diferentes. A data de realização das 3 análises pode ser diferente.
G. O número de médicos a contabilizar quando a unidade de observação é uma USF é o que se encontra no documento de candidatura ou no
último documento oficial publicado onde se especifique o nº de lugares no quadro para a equipa médica. Se um médico se encontra a meio
tempo, conta meia unidade para esta variável. Se uma unidade de saúde possui um ou vários médicos com ausências de longa duração, esses
médicos são contabilizados. Quando a unidade de observação é uma UCSP, o número de médicos é o que constar do respetivo mapa de
pessoal. Quando a unidade de observação é o próprio médico, a variável assume o valor 1 ou 0,5 respetivamente para médicos a tempo inteiro
ou a meio tempo. Quando a unidade de observação é o ACES, a variável é igual ao somatório dos médicos das respetivas USF e UCSP
(contabilizadas de acordo com as regras acima discriminadas).

Observações Sobre Software
SAPE:
A. A pressão arterial pode ser registada neste sistema.
SAM:
A. A pressão arterial pode ser registada na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna, planeamento familiar e
saúde infantil.
B. A microalbuminúria pode ser registada no módulo de MCDTs e em campos específicos existentes na ficha de hipertensão e na ficha de
diabetes.
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. A pressão arterial pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne (campos de PA sistólica e PA diastólica):
- Biometrias;
- Módulo de hipertensão;
- Módulo de diabetes;
- Módulo de saúde infantil;
- Módulo de saúde materna;
- Módulo de planeamento familiar;
C. A proteinúria, o colesterol total, o colesterol HDL e os triglicéridos podem ser registados quer no módulo de análises quer no módulo de
MCDTs. O SIARS contabiliza os registados no módulo de análises.
D. A microalbuminúria teve como código válido até 1-5-2013, o A560.6 (microalbuminúria) que era apenas lido pelo SIARS a partir do módulo de
análises (apesar de poder também ser registado no módulo de MCDT). A partir de 1-5-2013, o código nacional válido passou a ser o 1318.2
(Albumina de baixa concentração), apenas registável no módulo de MCDT (e lido pelo SIARS nas tabelas correspondentes a esse módulo).
E. A microalbuminúria pode também ser registada nos campos criados para o efeito quer no módulo de hipertensão, quer no módulo de
diabetes.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Variável "consulta médica": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Variável "registo de pressão arterial em 12 meses": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Variável "resultado da pressão arterial": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Variável "microalbuminúria": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Variável "colesterol total, colesterol HDL e triglicéridos": Duração de 24 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Variável "inscrição ativa na unidade de saúde": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Variável "HTA na lista de problemas": Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Variável "consulta médica": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Variável "registo de pressão arterial em 12 meses": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de
referência do indicador.
- variável "resultado da pressão arterial": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do
indicador.
- Variável "microalbuminúria": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Variável "colesterol total, colesterol HDL e triglicéridos": Duração de 13 a 24 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-1 e termina na data de
referência do indicador.
- Variável "inscrição ativa na unidade de saúde": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de
referência do indicador.
- Variável "HTA na lista de problemas": Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA x 2 / BB

UC

Score: Unidade de contratualização
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Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Hipertensão

Utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise

Legenda
PA - Pressão arterial; MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica

080

Código

Código SIARS

Nome abreviado

8.02.01

2013.080.01

Número UCs diabéticos (ativ. específ.)

Designação
Número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância de utentes com diabetes (atividades específicas)

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes e cálculo do número de UCs a pagar mensalmente aos médicos das USF modelo B por "atividades
específicas".

Descrição do Indicador
Score que exprime o número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância adequada de utentes com diabetes (atividades
específicas).
Numerador: Produto entre o [número de utentes com diabetes com acompanhamento adequado] e o [fator de ponderação 4].
Denominador: Contagem de médicos da unidade.

Regras de cálculo
UTENTES COM DIABETES COM ACOMPANHAMENTO ADEQUADO (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e F e G e H] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período em análise.
B. O diagnóstico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) encontra-se na lista de problemas, com o estado de "ativo", durante pelo menos
um dia do período em análise.
C. Ter pelo menos 2 consultas médicas de vigilância da diabetes, realizadas nos últimos 12 meses, em dias diferentes (ver alíneas A e B de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
D. Com pelo menos 2 registos de pressão arterial registados nos últimos 12 meses (ver alíneas C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
E. Com pelo menos 2 registos de resultado de HgbA1c nos últimos 12 meses, em dias diferentes (ver alíneas F, G e H de OBSERVAÇÕES
GERAIS e comentários de PERÍODO EM ANÁLISE).
F. Com pelo menos um resultado de HgbA1c inferior ou igual a 8.5%, registado nos últimos 12 meses (ver alíneas F, G e H de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
G. Ter pelo menos um resultado de microalbuminúria (ou análise equivalente), realizada nos últimos 12 meses (ver alínea J de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
H. Ter pelo menos um resultado de colesterol total, colesterol HDL e triglicéridos, realizados nos últimos 12 meses (ver alínea K de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
CONTAGEM DE MÉDICOS (BB):
A. Número de médicos de família que constituem a equipa, na data de referência do indicador (ver alínea I de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em diabetes, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, os códigos ICPC-2 específicos de diabetes, que podem ser usados para classificar o A do SOAP são o
T89 ou o T90 ou sub-rubricas.
B. Apenas se contabiliza uma consulta médica por utente por dia;
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C. São contabilizados no numerador os registos de pressão arterial realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
D. Só se contabilizam registos de pressão arterial em que tanto a pressão sistólica como a diastólica tenham sido avaliadas e registadas na
mesma data.
E. Não se contabilizam registos de pressão arterial realizados em texto livre no SOAP;
F. O código da tabela de MCDTs, válido para registar HgbA1c é o A531.2. Quando esta análise for efetuada na unidade de saúde (utilizando
doseadores próprios) a mesma pode ser registada em campo(s) específicos criados pelas aplicações de registo clínico para o efeito. O registo é
válido se for realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
G. Apenas se contabilizam HgbA1c com resultado registado.
H. A data que deve ser usada para verificar se a HgbA1c está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve
ser preenchido, no máximo até 30 dias após o fim do período em análise.
I. O número de médicos a contabilizar quando a unidade de observação é uma USF é o que se encontra no documento de candidatura ou no
último documento oficial publicado onde se especifique o nº de lugares no quadro para a equipa médica. Se um médico se encontra a meio
tempo, conta meia unidade para esta variável. Se uma unidade de saúde possui um ou vários médicos com ausências de longa duração, esses
médicos são contabilizados. Quando a unidade de observação é uma UCSP, o número de médicos é o que constar do respetivo mapa de
pessoal. Quando a unidade de observação é o próprio médico, a variável assume o valor 1 ou 0,5 respetivamente para médicos a tempo inteiro
ou a meio tempo. Quando a unidade de observação é o ACES, a variável é igual ao somatório dos médicos das respetivas USF e UCSP
(contabilizadas de acordo com as regras acima discriminadas).
J. Os códigos da tabela de MCDTs, válidos para registar microalbuminúria (ou análise equivalente) são os seguintes: A560.6 (microalbuminúria),
A1318.2 (Albumina de baixa concentração) e A596.7 (proteinúria). O código da microalbuminúria A560.6 permite requisitar a [microalbuminúria
de 24 horas], a [microalbuminúria de 12 horas] e a [microalbuminúria em amostra de urina]. Quando esta análise for efetuada na unidade de
saúde (utilizando p.e. o Micralteste) a mesma pode ser registada em campo(s) específicos criados pelas aplicações de registo clínico para o
efeito. Apenas se contabilizam microalbuminúrias ou as proteinúrias com resultado registado. A data que deve ser usada para verificar se a
microalbuminúria está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo até 30 dias
após o fim do período em análise. O registo é válido se for realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
K. Os códigos da tabela de MCDTs, válidos para o colesterol total, para o colesterol HDL e para os triglicéridos são respetivamente o A1029.9, o
A412.0 e o A620.3. A data que deve ser usada para verificar se estas análises estão ou não dentro do período em análise é a "data de
realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo, até 30 dias após a data de referência do indicador. As análises podem ser
requisitadas em documentos diferentes. A data de realização das 3 análises pode ser diferente.

Observações Sobre Software
SAPE:
A. A pressão arterial pode ser registada neste sistema.
SAM:
A. A pressão arterial pode ser registada na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna e planeamento familiar.
C. A microalbuminúria pode ser registada no módulo de MCDTs e em campos específicos existentes na ficha de hipertensão e na ficha de
diabetes.
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. A HgbA1c pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne:
- Módulo de análises - Análise "Hemoglobina glicada"
- Módulo Diabetes - Campo "Hemoglobina glicada"
C. A HgbA1c podem ser registados quer no módulo de análises quer no módulo de MCDTs. O SIARS apenas contabiliza os registados no
módulo de análises.
D. A pressão arterial pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne (campos de PA sistólica e PA diastólica):
- Biometrias;
- Módulo de hipertensão;
- Módulo de diabetes;
- Módulo de saúde infantil;
- Módulo de saúde materna;
- Módulo de planeamento familiar;
E. A proteinúria, o colesterol total, o colesterol HDL e os triglicéridos podem ser registados quer no módulo de análises quer no módulo de
MCDTs. O SIARS contabiliza os registados no módulo de análises.
F. A microalbuminúria teve como código válido até 1-5-2013, o A560.6 (microalbuminúria) que era apenas lido pelo SIARS a partir do módulo de
análises (apesar de poder também ser registado no módulo de MCDT). A partir de 1-5-2013, o código nacional válido passou a ser o 1318.2
(Albumina de baixa concentração), apenas registável no módulo de MCDT (e lido pelo SIARS nas tabelas correspondentes a esse módulo).
G. A microalbuminúria pode também ser registada nos campos criados para o efeito quer no módulo de hipertensão, quer no módulo de
diabetes.
H. Os registos de exame dos pés devem ser realizados no módulo de diabetes, usando um dos campos seguintes: a) rastreio do pé; b) exames
dos pés.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
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- Variável "Diabetes na lista de problemas": Coincidente com a data de referência do indicador.
- variável "Consulta médicas": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- variável "Registos de pressão arterial": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- variável "Registo de HgbA1c": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- variável "HgbA1c inferior ou igual a 8,5%": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- variável "microalbuminúria": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- variável "colesterol total, colesterol HDL e triglicéridos": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Variável "inscrição ativa na unidade de saúde": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Variável "Diabetes na lista de problemas": Coincidente com a data de referência do indicador.
- variável "Consulta médicas": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- variável "Registos de pressão arterial": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do
indicador.
- variável "Registo de HgbA1c": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do
indicador.
- variável "HgbA1c inferior ou igual a 8,5%": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência
do indicador.
- variável "microalbuminúria": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- variável "colesterol total, colesterol HDL e triglicéridos": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data
de referência do indicador.
- Variável "inscrição ativa na unidade de saúde": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de
referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA x 4 / BB

UC

Score: Unidade de contratualização

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise

Legenda
PA - Pressão arterial; UC - Unidades de contratualização; HgbA1c - Hemoglogina glicosada; MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e
Terapêutica

081

Código

Código SIARS

Nome abreviado

8.03.01

2013.081.01

Número UCs grávidas (ativ. específ.)

Designação
Número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância de grávidas (atividades específicas)

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde materna e cálculo do número de UCs a pagar mensalmente aos médicos das USF modelo B por "atividades
específicas".

Descrição do Indicador
Score que exprime o número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância adequada de grávidas(atividades específicas).
Numerador: Produto entre o [número de grávidas com acompanhamento adequado] e o [fator de ponderação 8].
Denominador: Contagem de médicos da unidade.

Regras de cálculo
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GRÁVIDAS COM ACOMPANHAMENTO ADEQUADO (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e F e G e H e I e J e (K ou L)] é verdadeira:
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E e F e G e H e I e J e (K ou L)] é verdadeira:
A. [Inscrição ativa] na unidade de saúde durante pelo menos um dia do período compreendido entre a DUM e o 42º dia do puerpério (ver alínea J
de OBSERVAÇÕES GERAIS).
B. Ser mulher.
C. Gravidez registada por um médico ou interno da unidade de saúde, no módulo ou no programa de saúde materna ;
D. Gravidez não classificada como aborto (ver alínea K de OBSERVAÇÕES GERAIS);
E. Registo do diagnóstico médico de gravidez (códigos da ICPC-2 W78, W79 ou W84) na lista de problemas, no estado [ativo], durante pelo
menos um dia do período em análise (ver alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS);
F. Data de parto registada;
G. O 42º dia de puerpério, contabilizado a partir da [data de parto], pertence ao período em análise do numerador (ver alínea J de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
H. Utentes que tiveram pelo menos uma consulta médica de vigilância de gravidez nos primeiros 90 dias de gestação (ver alíneas A e F de
OBSERVAÇÕES GERAIS).
I. Utentes que tiveram pelo menos 5 consultas médicas de vigilância de gravidez, no período compreendido entre a DUM e a 38ª semana de
gravidez ([1; 39[ semanas ou [1; 266] dias). Ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS.
J. Utentes que tiveram pelo menos 1 consulta médica de revisão do puerpério, realizada entre a [data de parto] e o 42º dia de puerpério (ver
alíneas B e J de OBSERVAÇÕES GERAIS).
K. Ter pelo menos um registo de resultado de ecografia obstétrica do 1.º trimestre, com data de realização entre as [11; 14[ semanas ([78; 98]
dias) de gestação (ver alíneas F e G de OBSERVAÇÕES GERAIS).
L. Ter pelo menos um registo de resultado de ecografia obstétrica morfológica, com data de realização entre as [18; 24[ semanas ([127; 168]
dias) de gestação (ver alíneas H e I de OBSERVAÇÕES GERAIS).
CONTAGEM DE MÉDICOS (BB):
A. Número de médicos de família que constituem a equipa, na data de referência do indicador (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se considerar uma [Consulta Médica de Vigilância] em saúde materna, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, os códigos ICPC-2 específicos de gravidez, que podem ser usados para classificar o A do SOAP, são
W78, W79, W84 ou sub-rubricas.
B. Para se contabilizar uma [Consulta Médica] de revisão do puerpério, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das seguintes
normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS] e que sejam realizados durante o puerpério (entre
a [data de fim da gravidez] e o 42º dia seguinte a essa data):
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, não existem códigos ICPC-2 específicos de "revisão do puerpério". A identificação deste tipo de consulta
faz-se assinalando [revisão do puerpério] nos registos de consulta efetuados nos módulos ou programas de saúde materna.
C. Contabiliza-se no máximo uma consulta médica de RP por grávida.
D. O registo de gravidez na lista de problemas, usando a ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde, deve ser feito de forma
a que a sua duração, definida pelos campos [Data inicio] e [Data fim] seja coincidente em pelo menos um dia com a duração da gravidez
respetiva no módulo ou programa de saúde materna, devendo verificar-se as 2 condições seguintes:
a) a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de parto].
b) a [Data fim] do diagnóstico de gravidez ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa de saúde materna.
E. O número de médicos a contabilizar quando a unidade de observação é uma USF é o que se encontra no documento de candidatura ou no
último documento oficial publicado onde se especifique o nº de lugares no quadro para a equipa médica. Se um médico se encontra a meio
tempo, conta meia unidade para esta variável. Se uma unidade de saúde possui um ou vários médicos com ausências de longa duração, esses
médicos são contabilizados. Quando a unidade de observação é uma UCSP, o número de médicos é o que constar do respetivo mapa de
pessoal. Quando a unidade de observação é o próprio médico, a variável assume o valor 1 ou 0,5 respetivamente para médicos a tempo inteiro
ou a meio tempo. Quando a unidade de observação é o ACES, a variável é igual ao somatório dos médicos das respetivas USF e UCSP
(contabilizadas de acordo com as regras acima discriminadas).
F. Para as condições [1ª consulta no 1º trimestre] e [1ª ecografia na gravidez] do numerador, A datação da gravidez faz-se a partir da data da
última menstruação (DUM), registada no módulo ou programa de saúde materna. A DUM corresponde ao 1º dia de gravidez, não existindo dia
"zero".
G. O código da tabela de MCDTs válido para [ecografia obstétrica do 1.º trimestre] é o M490.1. A data que deve ser usada para verificar se este
exame está ou não dentro das [11; 14[ semanas ([78; 98] dias) é a "data de realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo, até 30
dias após a data de referência do indicador.
H. O código da tabela de MCDTs válido para [ecografia obstétrica morfológica] é o M291.7. A data que deve ser usada para verificar se este
exame está ou não dentro das [18; 24[ semanas ([127; 168] dias) é a "data de realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo, até 30
dias após a data de referência do indicador.
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I. Para a condição [ecografia morfológica] do numerador, a datação da gravidez faz-se por regra a partir da [data de parto corrigida] registada no
módulo ou programa de saúde materna. Caso a [data de parto corrigida] não esteja registada, a datação faz-se a partir da data da última
menstruação (DUM), registada no módulo ou programa de saúde materna.
J. Para efeitos de contabilização do puerpério, considera-se que a [data de parto] é o 1º dia de puerpério (P1).
K. A classificação do registo de gravidez como [aborto], exclui a utente do denominador. Caso a gravidez termine em aborto (espontâneo ou
provocado), tal deve ser registado no módulo ou programa de saúde materna (ver OBSERVAÇÕES SOBRE SOFTWARE), para que seja
detetado pelo SIARS. Embora o aborto possa e deva ser registado no A do SOAP e classificado pela ICPC-2 como [episódio], tal não é
detectado pelo SIARS.

Observações Sobre Software
SAM:
A. É possível registar [Aborto] na janela [Revisão do puerpério], que é acessível a partir do botão [RP] do [programa de saúde materna]. O
[aborto] é selecionado na mesma lista em que é possível escolher o [tipo de parto].
B. No SAM, existem poucos registos de gravidez de lista de problemas, porque esta aplicação apenas faz o registo automático dos códigos
ICPC-2 de gravidez no sistema de episódios (não os transpondo para a lista de problemas). Assim, nesta aplicação de registo clínico, a alínea D
de OBSERVAÇÕES GERAIS deve ter a seguinte leitura: D. O registo de gravidez na lista de problemas ou no sistema de episódios, usando a
ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde, deve ser feito de forma a que a sua duração seja coincidente em pelo menos um
dia com a duração do registo no módulo ou programa de saúde materna, devendo ser verdadeira a condição [AA ou (BB e CC)]:
AA. Existe pelo menos um registo de um dos códigos ICPC-2 relacionados com gravidez, no sistema de episódios, entre a DUM e a [data de fim]
da gravidez registada no programa de saúde materna (ver como se determina a [data de fim da gravidez] nas OBSERVAÇÕES GERAIS ).
BB. a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de fim] da gravidez registada no programa de saúde
materna.
CC. a [Data fim] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa
de saúde materna.
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de gravidez pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico não necessita
estar classificado como "ativo", mas não pode ter sido classificado como "inválido".
B. Para que sejam contabilizados neste indicador, as [ecografias obstétricas] podem ser registadas quer no módulo de MCDTs quer no módulo
de saúde materna.
C. O resultado das [ecografias obstétricas] podem ser registados quer em formato de texto, quer em formato parametrizado, quer em formato
multimédia.
D. O [aborto] pode ser registado no módulo de saúde materna (por baixo da zona de registo da [data da última menstruação] e da [data de
parto]).

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O numerador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a 31
de dezembro inicia o período em análise do numerador a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de novembro
inicia o período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada grávida a este indicador é o facto de o 42º dia de puerpério pertencer ou não ao período em análise.
- Os períodos em análise das restantes variáveis do numerador dependem do período da gestação ou do puerpério em que devem ser
realizados.
- Denominador: O período em análise coincide com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- O numerador tem um período em análise de 1 a 12 meses, iniciando-se sempre a 1 de janeiro e terminando na data de referência do indicador.
- A principal variável de ancoragem de cada grávida a este indicador é o facto de o 42º dia de puerpério pertencer ou não ao período em análise.
- Os períodos em análise das restantes variáveis do numerador dependem do período da gestação ou do puerpério em que devem ser
realizados.
- Denominador: O período em análise coincide com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA x 8 / BB

UC

Score: Unidade de contratualização

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Materna

Utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise

Legenda
SOAP - Subjetivo Objetivo Avaliação Plano;
DUM - Data da Última Menstruação
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RP - Revisão do Puerpério;
MCDT - Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica

082

Código

Código SIARS

Nome abreviado

8.04.01

2013.082.01

Número UCs PF (ativ. específ.)

Designação
Número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância em planeamento familiar nas mulheres em idade fértil (atividades
específicas)

Objetivo
Monitorizar o programa de planeamento familiar e cálculo do número de UCs a pagar mensalmente aos médicos das USF modelo B por
"atividades específicas".

Descrição do Indicador
Score que exprime o número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância adequada em planeamento familiar nas mulheres em
idade fértil (atividades específicas).
Numerador: Produto entre o [número de mulheres em idade fértil com acompanhamento adequado relacionado com "planeamento familiar"] e o
[fator de ponderação 1].
Denominador: Contagem de médicos da unidade.

Regras de cálculo
MULHERES EM IDADE FÉRTIL COM ACOMPANHAMENTO ADEQUADO EM PF (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E] é verdadeira:
A. Ser mulher.
B. Ter idade pertencente ao intervalo [15; 50[ anos (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Ter [inscrição ativa] na unidade de saúde, válida durante pelo menos um dia dos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador
(ver comentários sobre PERÍODO EM ANÁLISE).
D. Ter pelo menos uma consulta médica de PF realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde, nos últimos 12 meses (ver alínea
A de OBSERVAÇÕES GERAIS).
E. Para mulheres com idades entre [25,50[ anos, ter pelo menos um registo de resultado de colpocitologia, nos últimos 36 meses (ver alíneas B,
C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
CONTAGEM DE MÉDICOS (BB):
A. Número de médicos de família que constituem a equipa, na data de referência do indicador (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se considerar uma [Consulta Médica de Vigilância] de PF, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das seguintes
normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, os códigos ICPC-2 específicos de saúde reprodutiva e planeamento familiar, que podem ser usados para
classificar o A do SOAP, são W10, W11, W12, W13, W14, W15 ou sub-rubricas.
B. O código da tabela de MCDTs convencionados válido para registar colpocitologias é o seguinte:
- [Exame citológico cervico-vaginal], código 008.6, área B.
C. Para que uma colpocitologia seja contabilizada deve ter um resultado.
D. A data que deve ser usada para verificar se a copocitologia está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado
deve ser preenchido, no máximo até 30 dias após o fim do período em análise.
E. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".
F. O número de médicos a contabilizar quando a unidade de observação é uma USF é o que se encontra no documento de candidatura ou no
último documento oficial publicado onde se especifique o nº de lugares no quadro para a equipa médica. Se um médico se encontra a meio
tempo, conta meia unidade para esta variável. Se uma unidade de saúde possui um ou vários médicos com ausências de longa duração, esses

Bilhete de Identidade dos Indicadores de Contratualização | 2014

169

MINISTÉRIO DA SAÚDE

médicos são contabilizados. Quando a unidade de observação é uma UCSP, o número de médicos é o que constar do respetivo mapa de
pessoal. Quando a unidade de observação é o próprio médico, a variável assume o valor 1 ou 0,5 respetivamente para médicos a tempo inteiro
ou a meio tempo. Quando a unidade de observação é o ACES, a variável é igual ao somatório dos médicos das respetivas USF e UCSP
(contabilizadas de acordo com as regras acima discriminadas).

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. Para que sejam contabilizados neste indicador, as colpocitologias podem ser registadas quer no módulo de MCDTs quer no módulo de
Rastreio Oncológico.
B. O resultado da colpocitologia pode ser registado quer em formato de texto, quer em formato parametrizado, quer em formato multimédia.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Variável "consulta médica": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Variável "registo de resultado de colpocitologia": Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Variável "idade": Medida em relação à data de referência do indicador.
- Variável "inscrição ativa na unidade de saude": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Variável "consulta médica": Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano corrente e termina na data de referência do indicador.
- Variável "registo de resultado de colpocitologia": Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de
referência do indicador.
- Variável "idade": Medida em relação a 31 de dezembro do ano em curso
- Variável "inscrição ativa na unidade de saude": Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB

UC

Score: Unidade de contratualização

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde da Mulher e Planeamento
Utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise
Familiar

Legenda
PF - Planeamento Familiar;
MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica;
MIF - Mulheres em Idade Fertil
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083

Código

Código SIARS

Nome abreviado

8.05.01

2013.083.01

Número UCs s. infantil 1º ano (ativ. específ.)

Designação
Número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância de crianças no 1º ano de vida (atividades específicas)

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde infantil (1º ano de vida) e cálculo do número de UCs a pagar mensalmente aos médicos das USF modelo B por
"atividades específicas".

Descrição do Indicador
Score que exprime o número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância adequada de crianças durante o seu 1º ano de vida
(atividades específicas).
Numerador: Produto entre o [número de crianças com acompanhamento adequado em saúde infantil durante o 1º ano de vida] e o [fator de
ponderação 7].
Denominador: Contagem de médicos da unidade.

Regras de cálculo
CRIANÇAS COM ACOMPANHAMENTO ADEQUADO EM SAÚDE INFANTIL NO 1º ANO DE VIDA (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e E] é verdadeira:
A. Crianças que completam 1 ano de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. Com pelo menos 1 consulta médica de vigilância (contacto direto), nos primeiros 28 dias de vida (ver alíneas A e C de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
C. Ter pelo menos 5 consultas médicas de vigilância (contacto direto) até aos 11 meses de vida ([1, 330[ dias). Ver alíneas A, B e C de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
D. Ter pelo menos 2 registos parametrizados de avaliação do desenvolvimento psicomotor (Sheridan) até aos 11 meses de vida ([1, 330[ dias).
Ver alíneas C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS.
E. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde durante pelo menos um dia do período compreendido entre o [1; 330[ dias de vida.
CONTAGEM DE MÉDICOS (BB):
A. Número de médicos de família que constituem a equipa, na data de referência do indicador (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em saúde infantil, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, o código ICPC-2, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o A98 ou sub-rubricas.
B. Apenas se contabiliza uma consulta médica, por utente, por dia.
C. Para efeitos de datação das consultas e outros procedimentos em relação ao nascimento, considera-se que o dia do nascimento é o 1º dia de
vida (D1), mesmo que o nascimento tenha ocorrido já no fim do dia.
D. Os testes de desenvolvimento de Sheridan podem ser registados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
E. O número de médicos a contabilizar quando a unidade de observação é uma USF é o que se encontra no documento de candidatura ou no
último documento oficial publicado onde se especifique o nº de lugares no quadro para a equipa médica. Se um médico se encontra a meio
tempo, conta meia unidade para esta variável. Se uma unidade de saúde possui um ou vários médicos com ausências de longa duração, esses
médicos são contabilizados. Quando a unidade de observação é uma UCSP, o número de médicos é o que constar do respetivo mapa de
pessoal. Quando a unidade de observação é o próprio médico, a variável assume o valor 1 ou 0,5 respetivamente para médicos a tempo inteiro
ou a meio tempo. Quando a unidade de observação é o ACES, a variável é igual ao somatório dos médicos das respetivas USF e UCSP
(contabilizadas de acordo com as regras acima discriminadas).

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O indicador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a 31
de dezembro inicia o seu período em análise a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de Novembro inicia o seu
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período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 1 ano de vida durante o período em análise.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas ou procedimentos inicia-se com o nascimento e
termina ao 330º dia de vida.
- Variável "idade": Na data de referência do indicador, cada criança tem [1, 2[ anos de idade.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- O indicador tem um período em análise de 1 a 12 meses, iniciando-se sempre a 1 de janeiro e terminando na data de referência do indicador.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 1 ano de vida no ano civil em curso.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas ou procedimentos inicia-se com o nascimento e
termina ao 330º dia de vida.
- Variável "idade": A 31 de dezembro do ano em curso, cada criança tem [1, 2[ anos de idade.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA x 7 / BB

UC

Score: Unidade de contratualização

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise

Legenda
TSHPKU - Diagnóstico precoce ou teste do pézinho

084

Código

Código SIARS

Nome abreviado

8.06.01

2013.084.01

Número UCs s. infantil 2º ano (ativ. específ.)

Designação
Número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância de crianças no 2º ano de vida (atividades específicas)

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde infantil (2º ano de vida) e cálculo do número de UCs a pagar mensalmente aos médicos das USF modelo B por
"atividades específicas".

Descrição do Indicador
Score que exprime o número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância adequada de crianças durante o seu 2º ano de vida
(atividades específicas).
Numerador: Produto entre o [número de crianças com acompanhamento adequado em saúde infantil durante o 2º ano de vida] e o [fator de
ponderação 3].
Denominador: Contagem de médicos da unidade.

Regras de cálculo
CRIANÇAS COM ACOMPANHAMENTO ADEQUADO EM SAÚDE INFANTIL NO 2º ANO DE VIDA (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D] é verdadeira:
A. Crianças que completam 2 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. Ter pelo menos 3 consultas médicas de vigilância (contacto direto) entre os 11 e os 23 meses de vida ([330, 700[ dias). Ver alíneas A, B e C
de OBSERVAÇÕES GERAIS.
C. Ter pelo menos 1 registo parametrizado de avaliação do desenvolvimento psicomotor (Sheridan) entre os 11 e os 23 meses de vida ([330,
700[ dias). Ver alíneas C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS.
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D. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde durante pelo menos um dia do período compreendido entre o [330; 730[ dias de vida.
CONTAGEM DE MÉDICOS (BB):
A. Número de médicos de família que constituem a equipa, na data de referência do indicador (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Para se contabilizar uma [Consulta Médica de Vigilância] em saúde infantil, é necessário que os registos sejam compatíveis com uma das
seguintes normas de [consulta] definidas na secção [GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS]:
- C003 | Consulta médica de vigilância - SAM
- C009 | Consulta médica de vigilância - MedicineOne
- C015 | Consulta médica de vigilância - VitaCare
Nota: Nas normas C003, C009 e C015, o código ICPC-2, que pode ser usado para classificar o A do SOAP é o A98 ou sub-rubricas.
B. Apenas se contabiliza uma consulta médica, por utente, por dia.
C. Para efeitos de datação das consultas e outros procedimentos em relação ao nascimento, considera-se que o dia do nascimento é o 1º dia de
vida (D1), mesmo que o nascimento tenha ocorrido já no fim do dia.
D. Os testes de desenvolvimento de Sheridan podem ser registados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
E. O número de médicos a contabilizar quando a unidade de observação é uma USF é o que se encontra no documento de candidatura ou no
último documento oficial publicado onde se especifique o nº de lugares no quadro para a equipa médica. Se um médico se encontra a meio
tempo, conta meia unidade para esta variável. Se uma unidade de saúde possui um ou vários médicos com ausências de longa duração, esses
médicos são contabilizados. Quando a unidade de observação é uma UCSP, o número de médicos é o que constar do respetivo mapa de
pessoal. Quando a unidade de observação é o próprio médico, a variável assume o valor 1 ou 0,5 respetivamente para médicos a tempo inteiro
ou a meio tempo. Quando a unidade de observação é o ACES, a variável é igual ao somatório dos médicos das respetivas USF e UCSP
(contabilizadas de acordo com as regras acima discriminadas).

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- O indicador tem um período em análise de 12 meses, terminando na data de referência do indicador. O indicador com data de referência a 31
de dezembro inicia o seu período em análise a 1 de janeiro do mesmo ano. O indicador com data de referência a 30 de Novembro inicia o seu
período em análise a 1 de dezembro do ano anterior.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 2 anos de vida durante o período em análise.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas e procedimentos coincide com o intervalo etário
[330; 700[ dias de vida.
- Variável "idade": Na data de referência do indicador, cada criança tem [2, 3[ anos de idade.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- O indicador tem um período em análise de 1 a 12 meses, iniciando-se sempre a 1 de janeiro e terminando na data de referência do indicador.
- A principal variável de ancoragem de cada criança a este indicador é o facto completar 2 anos de vida no ano civil em curso.
- Para cada criança incluída no denominador, o período em análise para deteção de consultas e procedimentos coincide com o intervalo etário
[330; 700[ dias de vida.
- Variável "idade": A 31 de dezembro do ano em curso, cada criança tem [2, 3[ anos de idade.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA x 3 / BB

UC

Score: Unidade de contratualização

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise
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085

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.39.01

---

Incid. amputações major Minf. (DM), em
residentes

Designação
Incidência de amputações major de membro inferior em utentes com diabetes, entre utentes residentes

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "incidência de amputações major de membro inferior"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime o número de episódios de amputações major de membro inferior em utentes com diabetes, por cada 10000 residentes, no
período de tempo considerado.
Numerador: Contagem episódios de internamento de amputações major de membro inferior em utentes com diabetes.
Denominador: Contagem de utentes residentes.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D] é verdadeira:
A. Internados em unidade hospitalar com data de alta incluída no período em análise;
B. O registo da freguesia de residência no internamento hospitalar pertence à área de abrangência da unidade de observação em análise;
C. O utente internado tem diagnóstico principal de diabetes (códigos ICD-9-CM 250.7x). Ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS;
D. O utente internado tem registo de procedimento de amputação major do membro inferior (códigos ICD-9-CM 84.13 a 84.19). Ver alínea C de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A] é verdadeira:
A. Residentes numa das freguesias de abrangência da unidade de observação. Ver alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS.

Observações Gerais
A. Trata-se de um indicador de base populacional pois no numerador estão utentes com diabetes internados para amputação major do membro
inferior e no denominador estão os utentes residentes (Informação INE - população residente);
B. O código de diagnóstico principal considerado é o seguinte:
2507 - Diabetes mellitus com perturbações circulatórias periféricas (ou qualquer dos diagnósticos dependentes 25070, 25071, 25072 ou 25073)
C. Consideram-se os seguintes códigos de procedimentos ICD-9-CM para amputações major:
8413 - Desarticulação do tornozelo
8414 - amputação do tornozelo pelos maléolos da tíbia e peróneo
8415 - amputações abaixo do joelho
8416 - desarticulação do joelho
8417 - amputação do membro inferior acima do joelho
8418 - desarticulação da coxa-femoral
8419 - amputação abdomino-pélvica.
D. Os residentes são os estimados pelo INE, para 31-12-2011, para a área de abrangência da unidade de observação.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB * 10000

por 10000

Incidência (por 10000 utentes com diabetes residentes por ano)
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Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes residentes - informação INE

Legenda
GDH - Grupos de diagnóstico homogéneo;
ICD-9 - Classificação internacional de doenças, versão 9; DM - utentes com diabetes

086

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.40

---

Proporção de RN de termo, de baixo peso

Designação
Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde materna. Parâmetro "recém-nascidos de termo, de baixo peso"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de recém-nascidos de baixo peso (
Numerador: Contagem de recém-nascidos de termo e de baixo peso.
Denominador: Contagem de recém-nascidos de termo.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Com baixo peso à nascença (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D] é verdadeira:
A. Nascidos em unidade hospitalar;
B. Com alta durante o período em análise (ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS);
C. Resultantes de gravidez de termo, de duração igual ou superior a 37 semanas (ver alínea C de OBSERVAÇÕES GERAIS);
D. O registo da freguesia de residência no internamento hospitalar pertence à área de abrangência da unidade de observação em análise. Ver
alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS.

Observações Gerais
A. Os códigos ICD-9-CM que permitem codificar baixo peso às nascença (< 2500 gramas) são os seguintes:
- Recém-nascido leve para a idade de gestação, sem se mencionas má nutrição fetal: 764.01 a 764.08
- Leve para a idade de gestação com sinais de malnutrição fetal: 764.11 a 764.18
- Má nutrição fetal sem se mencionar baixo peso para a idade gestacional: 764.21 a 764.28
- Atraso de crescimento fetal, não especificado: 764.91 a 764.98
- Imaturidade extrema do recém-nascido: 765.01 a 765.08
B. Os nascimentos registam-se através dos códigos ICD-9-CM seguintes: V3000, V3001, V301, V3100, V3101, V311, V3200, V3201, V321,
V3300, V3301, V331, V3400, V3401, V341, V3500, V3501, V3600, V3601, V361, V3700, V3701, V371, V3900, V3901 e V391.
C. O código ICD-9-CM que permite codificar gravidez de termo é o seguinte:
765.29 - 37 ou mais semanas completas de gestação.
D. Os residentes são os estimados pelo INE, para 31-12-2011, para a área de abrangência da unidade de observação.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
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- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB * 100

%

Proporção de recém-nascidos

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Materna

Utentes residentes - informação INE

Legenda
GDH - Grupos de diagnóstico homogéneo;
ICD-9 - Classificação internacional de doenças, versão 9

087

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.41

---

Taxa internam. DCV, entre residentes < 65 A

Designação
Taxa de internamentos por doença cerebro-vascular, entre residentes com menos de 65 anos

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde de adultos. Parâmetro "internamentos por doença cerebro-vascular em residentes com menos de 65 anos"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a razão entre o número de internamentos por ano com doença cerebro-vascular e o número de utentes residentes com
menos de 65 anos.
Numerador: Contagem de internamentos com doença cerebro-vascular.
Denominador: Contagem de utentes residentes com menos de 65 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D] é verdadeira:
A. Internados em unidade hospitalar com data de alta incluída no período em análise;
B. O registo da freguesia de residência no internamento hospitalar pertence à área de abrangência da unidade de observação em análise;
C. Ter idade inferior a 65 anos à data da alta hospitalar.
D. O utente internado tem diagnóstico compatível com doença cerebro-vascular (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Residentes numa das freguesias de abrangência da unidade de observação. Ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS.
B. Ter idade inferior a 65 anos. Ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS.

Observações Gerais
A. Os códigos ICD-9-CM que permitem codificar DCV são os seguintes:
430 - Hemorragia subaracnoideia
431 - Hemorragia intracerebral
432 - Hemorragia intracraniana não especificada
432.0 - Hemorragia extradural não traumática
432.1 - Hemorragia subdural
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432.9 - Hemorragia intracraniana não especificada
433 - Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais
433.0 - Oclusão e estenose da artéria basilar
433.00 - Oclusão e estenose de artéria basilar, sem menção de enfarte cerebral
433.01 - Oclusão e estenose de artéria basilar, com enfarte cerebral
433.1 - Oclusão e estenose da artéria carótida
433.10 - Oclusão e estenose de artéria carótida, sem menção de enfarte cerebral
433.11 - Oclusão e estenose de artéria carótida, com enfarte cerebral
433.2 - Oclusão e estenose da artéria vertebral
433.20 - Oclusão e estenose de artéria vertebral, sem menção de enfarte cerebral
433.21 - Oclusão e estenose de artéria vertebral, com enfarte cerebral
433.3 - Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais múltiplas ou bilaterais
433.30 - Oclusão/estenose arter.pré-cerebr.múltiplas/bilaterais s/menção enfarte cerebral
433.31 - Oclusão e estenose arter.pré-cerebr.múltiplas ou bilaterais, com enfarte cerebr.
433.8 - Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais
433.80 - Oclusão e estenose de artéria pré-cerebral especificada ncop, s/enfarte cerebral
433.81 - Oclusão e estenose de artéria pré-cerebral especificada ncop, com enfarte cerebral
433.9 - Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais não especificadas
433.90 - Oclusão e estenose de artéria pré-cerebral n/especific., sem enfarte cerebral
433.91 - Oclusão e estenose de artéria pré-cerebral não especificada, com enfarte cerebral
434 - Oclusão de artérias cerebrais
434.0 - Trombose cerebral
434.00 - Trombose cerebral, sem menção de enfarte cerebral
434.01 - Trombose cerebral, com enfarte cerebral
434.1 - Embolia cerebral
434.10 - Embolia cerebral, sem menção de enfarte cerebral
434.11 - Embolia cerebral, com enfarte cerebral
434.9 - Oclusão de artéria cerebral
434.90 - Oclusão de artéria cerebral não especificada, sem menção de enfarte cerebral
434.91 - Oclusão de artéria cerebral não especificada, com enfarte cerebral
435 - Isquemia cerebral transitória
435.0 - Síndroma da artéria basilar
435.1 - Síndroma da artéria vertebral
435.2 - Síndroma de roubo da subclávia
435.3 - Síndroma da artéria vertebro-basilar
435.8 - Isquemia cerebral transitória
435.9 - Isquemia cerebral transitória, não especificada
436 - Doença vascular cerebral aguda, mas mal definida
437 - Doença vascular cerebral ncop ou mal definida
437.0 - Aterosclerose cerebral
437.1 - Doença vascular cerebral isquémica generalizada
437.2 - Encefalopatia hipertensiva
437.3 - Aneurisma cerebral, sem rotura
437.4 - Arterite cerebral
437.5 - Doença de moyamoya
437.6 - Trombose não piogenica dos seios venosos intracranianos
437.7 - Amnesia global transitória
437.8 - Doença vascular cerebral ncop
437.9 - Doença vascular cerebral não especificada
B. Os residentes são os estimados pelo INE, para 31-12-2011, para a área de abrangência da unidade de observação, com idade inferior a 65
anos.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB * 10000

por 10000

Incidência (por 10000 residentes por ano)
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Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde adultos

Utentes residentes - informação INE

Legenda
GDH - Grupos de diagnóstico homogéneo;
ICD-9 - Classificação internacional de doenças, versão 9;
AVC - Acidente vascular cerebral; DCV - Doença cerebro-vascular

088

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.04.02

2013.088.01

Proporção DM c/ registo HgbA1c 6 meses

Designação
Proporção de utentes com diabetes, com pelo menos 1 HgbA1c no último semestre

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "registo de resultado de HgbA1c".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes com pelo menos 1 HgbA1c no último semestre.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes com pelo menos 1 HgbA1c no último semestre.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Com pelo menos um registo de HgbA1c realizada no último semestre (ver alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
A. O código da tabela de MCDTs, válido para registar HgbA1c é o A531.2. Quando esta análise for efetuada na unidade de saúde (utilizando
doseadores próprios) a mesma pode ser registada em campo(s) específicos criados pelas aplicações de registo clínico para o efeito. O registo é
válido se for realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
B. Apenas se contabilizam HgbA1c com resultado registado.
C. A data que deve ser usada para verificar se a HgbA1c está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve
ser preenchido, no máximo até 30 dias após o fim do período em análise.

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. A HgbA1c pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne:
- Módulo de análises - Análise "Hemoglobina glicada"
- Módulo Diabetes - Campo "Hemoglobina glicada"
C. A HgbA1c podem ser registados quer no módulo de análises quer no módulo de MCDTs. O SIARS apenas contabiliza os registados no
módulo de análises.
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Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de resultado de HgbA1c"): Duração de 6 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "Diabetes na lista de problemas"): Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de resultado de HgbA1c"): Duração de 1 a 6 meses. Quando a data de referência do indicador pertence ao 1º
semestre, o período em análise tem inicio a 1 de janeiro do ano em curso e fim na data de referência do indicador. Quando a data de referência
do indicador pertence ao 2º semestre, o período em análise tem inicio a 1 de Julho do ano em curso e fim na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "Diabetes na lista de problemas"): Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
HgbA1c - Hemoglogina glicosada; MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica; DM - utentes com diabetes

089

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.10.02

2013.089.01

Proporção hipertensos c/ PA 6 meses

Designação
Proporção de utentes com hipertensão arterial, com registo de pressão arterial no último semestre

Objetivo
Monitorizar o acompanhamento dos utentes com hipertensão arterial - parâmetro registo de pressão arterial.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com hipertensão arterial com registo de pelo menos 1 registo de pressão arterial no último
semestre.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial com registo de pelo menos 1 registo de pressão arterial no último semestre.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com hipertensão arterial.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Com pelo menos uma pressão arterial registada no último semestre (ver alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de hipertensão (rubricas da ICPC-2 K86 ou K87) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".

Observações Gerais
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A. São contabilizados no numerador os registos de pressão arterial realizados por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
B. Só se contabilizam registos de pressão arterial em que tanto a pressão sistólica como a diastólica tenham sido avaliadas e registadas na
mesma data.
C. Não se contabilizam registos de pressão arterial realizados em texto livre no SOAP;

Observações Sobre Software
SAM:
A. A pressão arterial pode ser registada na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna, planeamento familiar e
saúde infantil.
MEDICINEONE
A. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. A pressão arterial pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne (campos de PA sistólica e PA diastólica):
- Biometrias;
- Módulo de hipertensão;
- Módulo de diabetes;
- Módulo de saúde infantil;
- Módulo de saúde materna;
- Módulo de planeamento familiar;

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "registo de pressão arterial"): Duração de 6 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "HTA na lista de problemas"): Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "registo de pressão arterial"): Duração de 1 a 6 meses. Quando a data de referência do indicador pertence ao 1º semestre,
o período em análise tem inicio a 1 de janeiro do ano em curso e fim na data de referência do indicador. Quando a data de referência do
indicador pertence ao 2º semestre, o período em análise tem inicio a 1 de Julho do ano em curso e fim na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "HTA na lista de problemas"): Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com hipertensão arterial

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Hipertensão

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
PA - Pressão arterial;

090

Código

Código SIARS

Nome abreviado

7.06.03

2013.090.01

Despesa medic. fatur., por utiliz. (v. compart.)

Designação
Despesa média de medicamentos faturados, por utente utilizador (baseado no valor comparticipado pelo SNS)

Objetivo
Monitorizar programa de prescrição de fármacos. Parâmetro "despesa em medicamentos faturados, baseado no valor comparticipado pelo SNS"
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Descrição do Indicador
Indicador que exprime a despesa média de medicamentos faturados, por utente utilizador, baseado no valor comparticipado pelo SNS.
Numerador: Somatório da despesa com comparticipações de medicamentos faturados.
Denominador: Contagem de utentes utilizadores.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Somatório do valor comparticipado pelo estado dos medicamentos em que a expressão [A e (B ou C ou D) e E] é verdadeira:
A. Prescritos a utentes com [inscrição ativa] na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período em análise (ver alínea A de
OBSERVAÇÕES GERAIS);
B. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: prescritos por qualquer médico ou interno da unidade de saúde numa receita com
código identificador dessa unidade de saúde;
C. Se a unidade de observação é um médico: prescritos por qualquer médico ou interno da unidade de saúde a que pertence o médico na data
de referência do indicador, numa receita com código identificador dessa unidade de saúde;
D. Se a unidade de observação é um ACES: prescritos por qualquer médico ou interno do ACES numa receita com código identificador de
qualquer unidade do ACES;
E. Cujos registos de venda foram enviados pelas farmácias para faturação junto do ministério da saúde (ver alíneas C, D, E, F e G de
OBSERVAÇÕES GERAIS) e foram aceites para faturação durante o período em análise (ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [(A ou B ou C) e (D ou E ou F)] é verdadeira:
A. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter [inscrição ativa] nessa unidade, durante pelo menos um dia do período em
análise.
B. Se a unidade de observação é um médico: ter [inscrição ativa] na lista do médico, à data de referência do indicador, ou ter falecido ou sido
transferido para outra unidade de saúde durante o período em análise.
C. Se a unidade de observação é um ACES: ter [inscrição ativa] numa das USF ou UCSP do ACES, durante pelo menos um dia do período em
análise.
D. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período
em análise (realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde). Ver alínea H de OBSERVAÇÕES GERAIS.
E. Se a unidade de observação é um médico: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período em análise
(realizada por qualquer médico ou interno da unidade de saúde a que pertence o médico na data de referência do indicador). Ver alínea H de
OBSERVAÇÕES GERAIS.
F. Se a unidade de observação é um ACES: ter pelo menos uma consulta médica presencial ou não presencial durante o período em análise,
realizada por qualquer médico ou interno do ACES, incluindo também as realizadas em [consultas de reforço] e as realizadas em [serviço de
apoio permanente] (ou outros equivalentes). Ver alínea H de OBSERVAÇÕES GERAIS

Observações Gerais
A. As despesas com medicamentos são contabilizadas a partir dos utentes inscritos durante pelo menos um dia do período em análise e com
pelo menos um medicamento faturado nesse período. Os utentes incluídos no denominador são os utentes inscritos durante pelo menos um dia
do período em análise e utilizadores de consultas médicas presenciais ou não presenciais. No numerador podem existir utentes não utilizadores
no ano em análise (receita prescrita no ano N-1 e faturada no ano N). A métrica que serve de base a este indicador está definida na
especificação M014 dos [conceitos e métricas relacionadas com medicamentos] na seção deste documento designada [Glossário e Legenda de
Outros Termos].
B. Contabiliza-se o PVP do medicamento em vigor na data de venda. Caso a marca do medicamento dispensado seja diferente da marca do
medicamento prescrito ou a prescrição for CNPEM contabiliza-se o PVP do medicamento dispensado. Caso o PVP na data da venda seja
diferente do PVP na data de prescrição, contabiliza-se o da data da venda. A métrica que serve de base a este indicador está definida na
especificação M013 dos [conceitos e métricas relacionadas com medicamentos] na seção deste documento designada [Glossário e Legenda de
Outros Termos];
C. A data que importa para verificar se determinado medicamento está ou não dentro do período em análise e assim decidir incluir ou não o
respetivo [valor comparticipado] no somatório do numerador do indicador é a [data de aceitação da receita pelo CCF]. A [data de prescrição] e a
[data de venda] são ignoradas.
D. Existem alguns medicamentos contabilizados no numerador (aceites para faturação durante o período em análise) que foram prescritos no
ano anterior. Existem medicamentos prescritos durante o período em análise que só serão aceites para faturação depois desse período.
E. Até 31 de março de 2013 as farmácias enviavam para o CCF as receitas de utentes do SNS e de utentes da ADSE prescritas em locais de
prescrição do SNS. A partir de 1 de abril passou a ser considerada despesa do SNS todas as receitas prescritas a utentes dos subsistemas
públicos, ou seja, ADSE (independentemente do local de prescrição), IASFA, SAD-PSP e SAD-GNR;
F. Caso uma farmácia pertencente a uma ARS receba uma receita de uma unidade de saúde de outra ARS, isso não constitui impedimento para
que o SIARS contabilize esses despesas para a unidade de saúde respetiva.
G. Não são contabilizados no numerador as despesas relacionados com:
- Medicamentos prescritos e não dispensados (p.e. por recusa do utente em fazer a compra);
- Medicamentos não comparticipados: são prescritos nas unidades de saúde, dispensados nas farmácias, mas não são enviados pelas
farmácias para faturação junto do ministério da saúde;
- Medicamentos de alguns subsistemas, designadamente SAD-PSP, SAD-GNR, IASFA, SS CGD e SAMS (até 31 de março de 2013): eram
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prescritos nas unidades de saúde, dispensados nas farmácias, mas a faturação era efetuada junto dos respetivos subsistemas;
- Medicamentos prescritos no final do ano a utentes que saem da unidade de saúde e cujas receitas entram na faturação no ano seguinte: no
ano seguinte o doente já não pertence à unidade de saúde pelo que a receita não pode ser contabilizada.
H. Os utentes contabilizados no denominador são aqueles que possuem pelo menos uma [Consulta médica presencial] ou pelo menos uma
[Consulta médica não presencial] com um dos códigos seguintes, tal como definido no [conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE
OUTROS TERMOS:
- C001 | Consulta médica não presencial - SAM
- C002 | Consulta médica presencial - SAM
- C007 | Consulta médica não presencial - MedicineOne
- C008 | Consulta médica presencial - MedicineOne
- C013 | Consulta médica não presencial - VitaCare
- C014 | Consulta médica presencial - VitaCare
M. Os valores calculados para a unidade de observação [MED (médico)] são obtidos por desagregação dos resultados da respetiva unidade de
saúde, tal como especificado no [Glossário e Legenda de Outros Termos] > [Unidades de observação]. No caso do centro de conferência de
faturas não identificar o utente, o valor fica associado ao um [médico desconhecido] por não ser possível identificar o utente e, por consequência,
o médico de família.
N. Os valores calculados para o numerador de uma unidade funcional não têm que ser iguais aos valores obtidos através de relatórios do
SIARS, relacionados com medicamentos faturados, porque as regras de inclusão de despesa no numerador do indicador são mais restritivas dos
que as regras para o relatório. Por exemplo, o relatório de faturação de medicamentos do SIARS considera a despesa com doentes
"esporádicos", que não é incluída no numerador do indicador.
O. Sempre que a informação que é remetida pelo CCF não contenha o número de utente registado (o que sucede com frequência nas receitas
prescritas manualmente), não é possível ao SIARS identificar o respetivo médico de família. Nestes casos, os relatórios do MIM@UF associam
esta despesa a um médico designado como "DESCONHECIDO", sendo a respetiva despesa contabilizada integralmente no numerador do
indicador. "MÉDICO DESCONHECIDO" apenas significa que o médico de família do utente é "desconhecido". Existe a garantia, nestes utentes,
que o "médico prescritor" é um médico ou interno da unidade de saúde.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB

€ / UTI

Despesa com medicamentos

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Eficiência

Transversal

Utentes utilizadores durante o período em análise

Legenda
€/UTI - Euros por utente utilizador; CCF - Centro de conferencia de faturas
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091

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.05.02

2013.091.01

Proporção DM < 65 A, c/ HgbA1c <= 6,5 %

Designação
Proporção de utentes com diabetes, com idade inferior a 65 anos, com o último registo de HgbA1c inferior ou igual a 6,5 %

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "resultado da HgbA1c".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes e idade inferior a 65 anos, com último resultado de HgbA1c inferior ou igual a 6,5%.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes e idade inferior a 65 anos, com último resultado de HgbA1c inferior ou igual a 6,5%.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes com idade inferior a 65 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Com pelo menos um registo de HgbA1c no último semestre (ver alíneas A, B, C, e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. O último resultado registado de HgbA1c é inferior ou igual a 6.5% (ver alíneas A, B, C e D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Na data de referência do indicador, o diagnóstico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) encontra-se na lista de problemas, com o
estado de "ativo".
C. Ter idade inferior a 65 anos (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. O código da tabela de MCDTs, válido para registar HgbA1c é o A531.2. Quando esta análise for efetuada na unidade de saúde (utilizando
doseadores próprios) a mesma pode ser registada em campo(s) específicos criados pelas aplicações de registo clínico para o efeito. O registo é
válido se for realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
B. Apenas se contabilizam HgbA1c com resultado registado.
C. A data que deve ser usada para verificar se a HgbA1c está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve
ser preenchido, no máximo até 30 dias após o fim do período em análise.
D. Se em determinada data existir um resultado de HgbA1c que cumpra a condição B do numerador (último semestre) e também a condição C
(inferior ou igual a 6.5%) e posteriormente a essa data e ainda antes da data de referência do indicador, existir uma requisição de HgbA1c ainda
sem resultado, tal não invalida que se contabilize o utente no numerador. No entanto, se até 30 dias após a data de referência do indicador, o
resultado dessa HgbA1c for registado e for superior a 6.5%, esse utente já não pode ser incluído no numerador.
E. A idade deve ser medida em relação à data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e em relação
a 31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo".

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. A HgbA1c pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne:
- Módulo de análises - Análise "Hemoglobina glicada"
- Módulo Diabetes - Campo "Hemoglobina glicada"
C. A HgbA1c podem ser registados quer no módulo de análises quer no módulo de MCDTs. O SIARS apenas contabiliza os registados no
módulo de análises.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 6 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
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INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 1 a 6 meses, terminando na data de referência do indicador. Quando a data de referência do indicador se situa nos
primeiros 6 meses do ano, o período em análise inicia-se a 1 de janeiro do ano em curso. Quando a data de referência do indicador se situa nos
últimos 6 meses do ano, o período em análise inicia-se a 1 de julho do ano em curso.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
HgbA1c - Hemoglogina glicosada; MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica; DM - Diabetes Mellitus;

092

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.29

2013.092.01

Proporção hipocoagulados controlados na
unidade

Designação
Proporção de doentes hipocoagulados que são controlados na unidade de saúde

Objetivo
Monitorizar o programa de saúde de adultos. Parâmetro "realização do controlo da hipocoagulação na unidade de saúde"

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes hipocoagulados que efetuam controlo na unidade de saúde
Numerador: Contagem de utentes inscritos com pelo menos 6 resultados de INR nos últimos 12 meses.
Denominador: Contagem de utentes inscritos hipocoagulados.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Pelo menos 6 resultados de INR nos últimos 12 meses (ver alíneas A, B e C de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C)] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. A terapêutica crónica teve registo de anticoagulante oral durante pelo menos 6 dos 12 meses que antecedem a data de referência do
indicador (ver alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Existem pelo menos 2 prescrições de anticoagulante oral, nos 12 meses que antecedem a data de referência do indicador, abrangendo 2
semestres (ver alínea D de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. O código da tabela de MCDTs, válido para registar INR é o A1086.8. Quando esta análise for efetuada na unidade de saúde (utilizando
doseadores próprios) a mesma pode ser registada em campo(s) específicos criados pelas aplicações de registo clínico para o efeito. O registo é
válido se for realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.
B. Apenas se contabilizam INR com resultado registado.
C. A data que deve ser usada para verificar se o INR está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O(s) resultado(s)
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deve(m) ser preenchido(s), no máximo até 30 dias após o fim do período em análise.
D. São contabilizadas todas as prescrições e registos na terapêutica crónica de medicamentos pertencentes ao grupo 4.3.1.2 (antivitamínicos K)
da classificação farmacoterapêutica de medicamentos (CFT). Corresponde aos DCI "acenocumarol" e "varfarina".

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O INR pode ser registado quer no módulo de análises quer no módulo de MCDTs. O SIARS contabiliza em ambos os módulos.
B. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo nas avaliações mensais que efetua.
SAM:
A. Os medicamentos registados na terapêutica crónica têm uma [data de fim], que é tida em consideração pelo SIARS para determinar se o
medicamento se encontra ou não ativo na data de referência do indicador.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "6 resultados de INR"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "registo de anticoagulante oral na terapêutica crónica"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do
indicador.
- Denominador (variável "prescrição de anticoagulante oral"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "6 resultados de INR"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de
referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "registo de anticoagulante oral na terapêutica crónica"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do
indicador.
- Denominador (variável "prescrição de anticoagulante oral"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde adultos

Utentes inscritos à data de referência do indicador

Legenda
MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica;
INR - Índice internacional normalizado;
CFT - Classificação Farmacoterapêutica de Medicamentos;
DCI - Denominação Comum Internacional
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093

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.01.05

2013.093.01

Proporção crianças 2A, c/ PNV cumprido ou
execução

Designação
Proporção de crianças com 2 anos, com PNV cumprido ou em execução à data de referência do indicador

Objetivo
Monitorizar o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV) nos utentes com inscrição ativa - coorte dos 2 anos.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de crianças que na data de referência do indicador possuem o PNV cumprido ou em execução, entre as que
completam 2 anos.
Numerador: Contagem de crianças que na data de referência do indicador possuem o PNV cumprido ou em execução.
Denominador: Contagem de crianças que completam 2 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Na data de referência do indicador, não possuem vacinas do PNV em atraso (ver alíneas A, B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 2 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Os registos de vacinas devem ser efetuados no SINUS. Contabilizam-se todas as vacinas registadas, independentemente do titular do registo
pertencer ou não à unidade de saúde.
B. São incluídos no numerador, as crianças que à data de referência do indicador, não tenham que ser convocados por atraso na inoculação de
alguma vacina do PNV. Assim, são incluídas:
a) As que tenham o PNV totalmente cumprido pelo esquema cronológico recomendado;
b) As que tenham o PNV totalmente cumprido pelo esquema cronológico de recurso adaptado à idade;
c) As que tenham o PNV ainda a ser executado pelo esquema cronológico de recurso adaptado à idade e com a(s) próxima(s) inoculação(ões)
vacina(s) recomendada(s) para data posterior à data de referência do indicador.
C. Aceita-se a realização de [registo completo] ou de [registo simplificado]. No [registo completo], todas as inoculações de cada tipo de vacina
devem estar registadas. No [registo simplificado], apenas é necessário que a última dose da vacina esteja registada, com especificação da data
de inoculação e do nº de ordem da inoculação. Aceita-se que umas vacinas estejam com [registo completo] e outras com [registo simplificado]
D. Quando uma criança tem serologia positiva para uma doença prevenível por uma das vacinas do PNV, é possível registar no SINUS o estado
de [Imunizado], associado a essa vacina. Da mesma forma, se uma criança tiver contra-indicação para a administração de uma vacina, é
possível registar que a mesma se encontra [contra-indicada]. As vacinas relativamente às quais é colocado o atributo [imunizado] ou o atributo
[contra-indicado] são classificadas como cumpridas. Não são incluídos no numerador os utentes que recusam uma ou mais inoculações de
vacina.
E. Uma criança é incluída no numerador se a condição [AA e (BB ou CC ou DD ou EE) e (FF ou GG) e (HH ou II ou JJ ou KK) e (LL ou MM ou
NN) e (OO ou PP) e (QQ ou RR)] for verdadeira:
AA. Pelo menos 1 inoculação e registo de BCG ou um registo de cicatriz de BCG ou um registo de prova tuberculínica (até à data de referência
do indicador).
BB. Registo da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB (inoculação e registo até à data de referência do indicador).
CC. Inoculação e registo da 2ª dose de VHB ou VHAB nos 7 meses que antecedem a data referência do indicador.
DD. Inoculação e registo da 1ª dose de VHB ou VHAB no mês que antecede a data referência do indicador.
EE. Registo de VHB ou VHAB com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
FF. Inoculação e registo de Hib ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPwHibVIP (entre os 15 meses de idade e a
data de referência do indicador);
GG. Registo de Hib ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPwHibVIP com estado de [Imunizado] ou [Contra-indicado]
(até à data de referência do indicador).
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HH. Inoculação e registo da 4ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP
(até à data de referência do indicador).
II. Inoculação e registo da 3ª dose de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP nos 6 meses que
antecedem a data referência do indicador.
JJ. Inoculação e registo da 2ª ou da 1ª dose de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no mês
que antecede a data referência do indicador.
KK. Registo de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado de [Imunizado] ou [Contraindicado] (até à data de referência do indicador).
LL. Inoculação e registo da 3ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP (até à data de referência do
indicador).
MM. Inoculação e registo da 1ª ou 2ª dose de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no mês que antecede a data referência
do indicador.
NN. Registo de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência
do indicador).
OO. Inoculação e registo de pelo menos uma dose de MenC (inoculação e registo anteriores à data de referência do indicador).
PP. Registo de MenC com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
QQ. Inoculação e registo de VASPR (até à data de referência do indicador).
RR. Registo de VASPR com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
F. São incluídos no denominador deste indicador todos os utentes inscritos na unidade de observação à data de referência do indicador. O
SIARS contabiliza no denominador também os utentes [excluídos] do módulo de vacinação do SINUS.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "inoculação de vacinas do PNV"): O período em análise para deteção de vacinas pertencentes a cada criança incluída no
denominador, inicia-se com o respetivo nascimento e termina na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, tem [2, 3[ anos.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "inoculação de vacinas do PNV"): O período em análise para deteção de vacinas pertencentes a cada criança incluída no
denominador, inicia-se com o respetivo nascimento e termina na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso tem [2, 3[ anos.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de crianças

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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094

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.01.06

2013.094.01

Proporção crianças 7A, c/ PNV cumprido ou
execução

Designação
Proporção de crianças com 7 anos, com PNV cumprido ou em execução à data de referência do indicador

Objetivo
Monitorizar o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV) nos utentes com inscrição ativa - coorte dos 7 anos.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de crianças que na data de referência do indicador possuem o PNV cumprido ou em execução, entre as que
completam 7 anos.
Numerador: Contagem de crianças que na data de referência do indicador possuem o PNV cumprido ou em execução.
Denominador: Contagem de crianças que completam 7 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Na data de referência do indicador, não possuem vacinas do PNV em atraso (ver alíneas A, B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 7 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Os registos de vacinas devem ser efetuados no SINUS. Contabilizam-se todas as vacinas registadas, independentemente do titular do registo
pertencer ou não à unidade de saúde.
B. São incluídos no numerador, as crianças que à data de referência do indicador, não tenham que ser convocados por atraso na inoculação de
alguma vacina do PNV. Assim, são incluídas:
a) As que tenham o PNV totalmente cumprido pelo esquema cronológico recomendado;
b) As que tenham o PNV totalmente cumprido pelo esquema cronológico de recurso adaptado à idade;
c) As que tenham o PNV ainda a ser executado pelo esquema cronológico de recurso adaptado à idade e com a(s) próxima(s) inoculação(ões)
vacina(s) recomendada(s) para data posterior à data de referência do indicador.
C. Aceita-se a realização de [registo completo] ou de [registo simplificado]. No [registo completo], todas as inoculações de cada tipo de vacina
devem estar registadas. No [registo simplificado], apenas é necessário que a última dose da vacina esteja registada, com especificação da data
de inoculação e do nº de ordem da inoculação. Aceita-se que umas vacinas estejam com [registo completo] e outras com [registo simplificado]
D. Quando uma criança tem serologia positiva para uma doença prevenível por uma das vacinas do PNV, é possível registar no SINUS o estado
de [Imunizado], associado a essa vacina. Da mesma forma, se uma criança tiver contra-indicação para a administração de uma vacina, é
possível registar que a mesma se encontra [contra-indicada]. As vacinas relativamente às quais é colocado o atributo [imunizado] ou o atributo
[contra-indicado] são classificadas como cumpridas. Não são incluídos no numerador os utentes que recusam uma ou mais inoculações de
vacina.
E. Uma criança é incluída no numerador se a condição [AA e (BB ou CC ou DD ou EE) e (FF ou GG ou HH ou II ou JJ ou KK ou LL) e (MM ou
NN ou OO ou PP ou QQ) e (RR ou SS) e (TT ou UU ou VV)] for verdadeira:
AA. Pelo menos 1 inoculação e registo de BCG ou um registo de cicatriz de BCG ou um registo de prova tuberculínica (até à data de referência
do indicador).
BB. Inoculação e registo da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB (até à data de referência do indicador).
CC. Inoculação e registo da 2ª dose de VHB ou VHAB nos 6 meses que antecedem a data referência do indicador.
DD. Inoculação e registo da 1ª dose de VHB ou VHAB no mês que antecede a data referência do indicador.
EE. Registo de VHB ou VHAB com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
FF. Inoculação e registo da 4ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP
(entre os 4 anos e a data de referência do indicador).
GG. Inoculação e registo da 3ª dose de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP nos 6 meses
que antecedem a data referência do indicador.
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HH. Inoculação e registo da 2ª ou da 1ª dose de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no mês
que antecede a data referência do indicador.
II. Inoculação e registo da 3ª dose (ou superior) de Td (posterior aos 7 anos de idade e anterior à data de referência do indicador).
JJ. Inoculação e registo da 2ª dose de Td, (posterior aos 7 anos de idade e compreendido nos 6 meses que antecedem a data referência do
indicador).
KK. Inoculação e registo da 1ª dose de Td, (posterior aos 7 anos de idade e compreendido no mês que antecede a data referência do indicador).
LL. Registo de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP ou Td com estado de [Imunizado] ou
[Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
MM. Inoculação e registo da 4ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP (posterior aos 4 anos de idade e
anterior à data de referência do indicador).
NN. Inoculação e registo da 3ª dose de VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP (posterior aos 4 anos de idade e anterior à data de
referência do indicador e nem a 2ª nem a 1ª dose foram feitas com VAP).
OO. Inoculação e registo da 2ª dose de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP nos 6 meses que antecedem a data
referência do indicador.
PP. Inoculação e registo da 1ª dose de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no mês que antecede a data referência do
indicador.
QQ. Registo de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência
do indicador).
RR. Inoculação e registo de MenC (até à data de referência do indicador).
SS. Registo de MenC com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
TT. Inoculação e registo da 2ª dose (ou superior) de VASPR (até à data de referência do indicador).
UU. Inoculação e registo da 1ª dose de VASPR no mês que antecede a data referência do indicador.
VV. Registo de VASPR com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
F. São incluídos no denominador deste indicador todos os utentes inscritos na unidade de observação à data de referência do indicador. O
SIARS contabiliza no denominador também os utentes [excluídos] do módulo de vacinação do SINUS;
G. Para o cumprimento deste indicador não é necessário ter qualquer dose de vacina anti Haemophilus influenzae b, porque acima dos 5 anos,
não está prevista a administração desta vacina.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "inoculação de vacinas do PNV"): O período em análise para deteção de vacinas pertencentes a cada criança incluída no
denominador, inicia-se com o respetivo nascimento e termina na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, tem [7; 8[ anos.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "inoculação de vacinas do PNV"): O período em análise para deteção de vacinas pertencentes a cada criança incluída no
denominador, inicia-se com o respetivo nascimento e termina na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso tem [7; 8[ anos.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de crianças

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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095

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.01.07

2013.095.01

Proporção jovens 14A, c/ PNV cumprido ou
execução

Designação
Proporção de jovens com 14 anos, com PNV cumprido ou em execução à data de referência do indicador

Objetivo
Monitorizar o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV) nos utentes com inscrição ativa - coorte dos 14 anos.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de jovens que na data de referência do indicador possuem o PNV cumprido ou em execução, entre os que
completam 14 anos.
Numerador: Contagem de jovens que na data de referência do indicador possuem o PNV cumprido ou em execução.
Denominador: Contagem de jovens que completam 14 anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR: (AA)
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador;
B. Na data de referência do indicador, não possuem vacinas do PNV em atraso (ver alíneas A, B, C, D e E de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem dos utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Crianças que completam 14 anos de idade durante os 12 meses que antecedem a data de referência do indicador (quando o indicador é
calculado pelo método "período em análise flutuante") ou durante o ano civil em curso (quando o indicador é calculado pelo método "período em
análise fixo");
B. [Inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador (ver alínea F de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Os registos de vacinas devem ser efetuados no SINUS. Contabilizam-se todas as vacinas registadas, independentemente do titular do registo
pertencer ou não à unidade de saúde.
B. São incluídos no numerador, os jovens que à data de referência do indicador, não tenham que ser convocados por atraso na inoculação de
alguma vacina do PNV. Assim, são incluídos:
a) Os que tenham o PNV totalmente cumprido pelo esquema cronológico recomendado;
b) Os que tenham o PNV totalmente cumprido pelo esquema cronológico de recurso adaptado à idade;
c) Os que tenham o PNV ainda a ser executado pelo esquema cronológico de recurso adaptado à idade e com a(s) próxima(s) inoculação(ões)
vacina(s) recomendada(s) para data posterior à data de referência do indicador.
C. Aceita-se a realização de [registo completo] ou de [registo simplificado]. No [registo completo], todas as inoculações de cada tipo de vacina
devem estar registadas. No [registo simplificado], apenas é necessário que a última dose da vacina esteja registada, com especificação da data
de inoculação e do nº de ordem da inoculação. Aceita-se que umas vacinas estejam com [registo completo] e outras com [registo simplificado]
D. Quando um jovem tem serologia positiva para uma doença prevenível por uma das vacinas do PNV, é possível registar no SINUS o estado de
[Imunizado], associado a essa vacina. Da mesma forma, se um jovem tiver contra-indicação para a administração de uma vacina, é possível
registar que a mesma se encontra [contra-indicada]. As vacinas relativamente às quais é colocado o atributo [imunizado] ou o atributo [contraindicado] são classificadas como cumpridas. Não são incluídos no numerador os utentes que recusam uma ou mais inoculações de vacina.
E. Um jovem é incluído no numerador se a condição [AA e (BB ou CC ou DD ou EE) e (FF ou GG ou HH ou II) e (JJ ou KK ou LL ou MM ou NN)
e (OO ou PP) e (QQ ou RR ou SS) e (TT ou UU ou VV ou WW ou XX)] for verdadeira:
AA. Pelo menos 1 inoculação e registo de BCG ou um registo de cicatriz de BCG ou um registo de prova tuberculínica (até à data de referência
do indicador).
BB. Inoculação e registo da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB (até à data de referência do indicador).
CC. Inoculação e registo da 2ª dose de VHB ou VHAB nos 6 meses que antecedem a data referência do indicador.
DD. Inoculação e registo da 1ª dose de VHB ou VHAB no mês que antecede a data referência do indicador.
EE. Registo de VHB ou VHAB com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
FF. Inoculação e registo da 3ª dose (ou superior) de Td (posterior aos 10 anos de idade e anterior à data de referência do indicador).
GG. Inoculação e registo da 2ª dose de Td, nos 6 meses que antecedem a data referência do indicador.
HH. Inoculação e registo da 1ª dose de Td, no mês que antecede a data referência do indicador.
II. Registo de Td com estado de [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
JJ. Inoculação e registo da 4ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP (posterior aos 4 anos de idade e
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anterior à data de referência do indicador).
KK. Inoculação e registo da 3ª dose de VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP (posterior aos 4 anos de idade e anterior à data de
referência do indicador) e nem a 2ª nem a 1ª dose foram feitas com VAP.
LL. Inoculação e registo da 2ª dose de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP nos 6 meses que antecedem a data referência
do indicador.
MM. Inoculação e registo da 1ª dose de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no mês que antecede a data referência do
indicador.
NN. Registo de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência
do indicador).
OO. Inoculação e registo de MenC (até à data de referência do indicador).
PP. Registo de MenC com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
QQ. Inoculação e registo da 2ª dose (ou superior) de VASPR (até à data de referência do indicador).
RR. Inoculação e registo da 1ª dose de VASPR no mês que antecede a data referência do indicador.
SS. Registo de VASPR com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
TT. Sexo masculino.
UU. Inoculação e registo da 3ª dose (ou superior) de HPV (entre 9 anos de idade e a data de referência do indicador).
VV. Inoculação e registo da 2ª dose de HPV nos 5 meses que antecedem a data referência do indicador.
WW. Inoculação e registo da 1ª dose de HPV no mês que antecede a data referência do indicador.
XX. Registo de HPV com estado [Imunizado] ou [Contra-indicado] (até à data de referência do indicador).
F. São incluídos no denominador deste indicador todos os utentes inscritos na unidade de observação à data de referência do indicador. O
SIARS contabiliza no denominador também os utentes [excluídos] do módulo de vacinação do SINUS;

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "inoculação de vacinas do PNV"): O período em análise para deteção de vacinas pertencentes a cada criança incluída no
denominador, inicia-se com o respetivo nascimento e termina na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): Na data de referência do indicador, tem [14, 15[ anos.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "inoculação de vacinas do PNV"): O período em análise para deteção de vacinas pertencentes a cada criança incluída no
denominador, inicia-se com o respetivo nascimento e termina na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "idade"): A 31 de dezembro do ano em curso tem [14, 15[ anos.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de jovens

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde Infantil e Juvenil

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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096

Código

Código SIARS

Nome abreviado

7.08.01

2013.096.01

Rácio despesa faturada DPP4 e antidiabét. orais

Designação
Rácio entre a despesa faturada com inibidores DPP-4 e a faturada com antidiabéticos orais, em doentes com diabetes mellitus tipo 2

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "Rácio de despesas faturadas com terapêutica com inibidores DPP-4".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime o rácio entre as despesas faturadas com inibidores DPP-4 e as despesas faturadas com antidiabéticos orais, em doentes
com diabetes mellitus tipo 2, nos últimos 12 meses.
Numerador: Somatório das despesas faturadas com inibidores DPP-4 em doentes com diabetes mellitus tipo 2.
Denominador: Somatório das despesas faturadas com com antidiabéticos orais, em doentes com diabetes mellitus tipo 2.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Somatório do PVP dos medicamentos em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Incluídos no denominador.
B. Pertencentes ao grupo dos inibidores DPP-4 (ver alínea G de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Somatório do PVP dos medicamentos em que a expressão [A e B e C e D e (E ou F ou G)] é verdadeira:
A. Cujos registos de venda foram enviados pelas farmácias para faturação junto do ministério da saúde (ver alíneas A, C, D, E e F de
OBSERVAÇÕES GERAIS) e foram aceites para faturação durante o período em análise (ver alínea B de OBSERVAÇÕES GERAIS).
B. Pertencentes ao grupo dos antidiabéticos orais (ver alínea H de OBSERVAÇÕES GERAIS).
C. Prescritos a utentes com [inscrição ativa] na unidade de saúde durante pelo menos um dia do período em análise.
D. Prescritos a utentes com o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (rubrica da ICPC-2 T90) na lista de problemas, com o estado de "ativo" (na
data de referência do indicador).
E. Se a unidade de observação é uma USF ou uma UCSP: prescritos por qualquer médico ou interno da unidade de saúde numa receita com
código identificador dessa unidade de saúde.
F. Se a unidade de observação é um médico: prescritos por qualquer médico ou interno da unidade de saúde a que pertence o médico na data
de referência do indicador, numa receita com código identificador dessa unidade de saúde.
G. Se a unidade de observação é um ACES: prescritos por qualquer médico ou interno do ACES numa receita com código identificador de
qualquer unidade do ACES.

Observações Gerais
A. Contabiliza-se o PVP do medicamento em vigor na data de venda. Caso a marca do medicamento dispensado seja diferente da marca do
medicamento prescrito contabiliza-se o do dispensado. Caso o PVP na data da venda seja diferente do PVP na data de prescrição, contabilizase o da data da venda;
B. A data que importa para verificar se determinado medicamento está ou não dentro do período em análise e assim decidir incluir ou não o
respetivo [PVP] no somatório do numerador ou do denominador é a [data de aceitação da receita pelo CCF]. A [data de prescrição] e a [data de
venda] são ignoradas.
C. Existem alguns medicamentos contabilizados no indicador (aceites para faturação durante o período em análise) que foram prescritos no ano
anterior. Existem medicamentos prescritos durante o período em análise que só serão aceites para faturação depois desse período.
D. Até 31 de março de 2013 as farmácias apenas enviavam para o centro de conferência de faturas, de forma sistemática, as receitas do SNS e
da ADSE. Depois de 1 de abril, todas as receitas médicas passaram a ser processadas no CCF;
E. Caso uma farmácia pertencente a uma ARS receba uma receita de uma unidade de saúde de outra ARS, isso não constitui impedimento para
que o SIARS contabilize essas despesas para a unidade de saúde respetiva.
F. Não são contabilizados no indicador as despesas relacionados com:
- Medicamentos prescritos e não dispensados (p.e. por recusa do utente em fazer a compra);
- Medicamentos de alguns subsistemas, designadamente SAD-PSP, SAD-GNR, IASFA, SS CGD e SAMS (até 31 de março de 2013): eram
prescritos nas unidades de saúde, dispensados nas farmácias, mas a faturação era efetuada junto dos respetivos subsistemas;
- Medicamentos prescritos no final do ano a utentes que saem da unidade de saúde e cujas receitas entram na faturação no ano seguinte: no
ano seguinte o doente já não pertence à unidade de saúde pelo que a receita não pode ser contabilizada.
G. Consideram-se pertencentes ao grupo dos inibidores DPP-4, os medicamentos pertencentes às classes seguintes da classificação ATC:
- A10BH01 SITAGLIPTINA
- A10BH02 VILDAGLIPTINA

Bilhete de Identidade dos Indicadores de Contratualização | 2014

192

MINISTÉRIO DA SAÚDE

- A10BH03 SAXAGLIPTINA
- A10BH05 LINAGLIPTINA
- A10BD07 METFORMINA AND SITAGLIPTINA
- A10BD08 METFORMINA AND VILDAGLIPTINA
- A10BD10 METFORMINA AND SAXAGLIPTINA
- A10BD11 METFORMINA AND LINAGLIPTINA
H. Consideram-se pertencentes ao grupo dos [antidiabéticos orais], os medicamentos pertencentes à classe 8.4.2 da classificação CFT.7

Observações Sobre Software
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "despesa com inibidores de DPP-4 faturados"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "despesa com antidiabéticos orais"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "despesa com inibidores de DPP-4 faturados"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e
termina na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "despesa com antidiabéticos orais"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na
data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Rácio de despesas

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Eficiência

Diabetes

Utentes inscritos em pelo menos um dia do período em análise

Legenda
CFT - Classificação Farmacoterapêutica de Medicamentos; DCI - Denominação Comum Internacional; ATC - Classificação "Anatomical
Therapeutic Chemical"; DM2 - Diabetes Mellitus tipo 2; DPP-4 - Dipeptidil peptidase-4

097

Código

Código SIARS

Nome abreviado

5.30

2013.097.01

Proporção DM c/ microalbum. último ano

Designação
Proporção de utentes com diabetes, com microalbuminúria no último ano

Objetivo
Monitorizar o programa de diabetes. Parâmetro "registo de resultado da microalbuminúria".

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com diabetes com pelo menos 1 microalbuminúria no último ano.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com diabetes com pelo menos 1 microalbuminúria no último ano.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com diabetes.

Regras de cálculo
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NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos um resultado de microalbuminúria (ou análise equivalente), realizada nos últimos 12 meses (ver alínea A de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. O diagnóstico de diabetes (rubricas da ICPC-2 T89 ou T90) encontra-se na lista de problemas, com o estado de "ativo" (na data de referência
do indicador).

Observações Gerais
A. Os códigos da tabela de MCDTs, válidos para registar microalbuminúria (ou análise equivalente) são os seguintes: A560.6 (microalbuminúria),
A1318.2 (Albumina de baixa concentração) e A596.7 (proteinúria). O código da microalbuminúria A560.6 permite requisitar a [microalbuminúria
de 24 horas], a [microalbuminúria de 12 horas] e a [microalbuminúria em amostra de urina]. Quando esta análise for efetuada na unidade de
saúde (utilizando p.e. o Micralteste) a mesma pode ser registada em campo(s) específicos criados pelas aplicações de registo clínico para o
efeito. Apenas se contabilizam microalbuminúrias ou as proteinúrias com resultado registado. A data que deve ser usada para verificar se a
microalbuminúria está ou não dentro do período em análise é a "data de realização". O resultado deve ser preenchido, no máximo até 30 dias
após o fim do período em análise. O registo é válido se for realizado por qualquer médico, interno ou enfermeiro da unidade de saúde.

Observações Sobre Software
SAM:
A. A microalbuminúria pode ser registada no módulo de MCDTs e em campos específicos existentes na ficha de hipertensão e na ficha de
diabetes.
MEDICINEONE:
A. A proteinúria pode ser registada quer no módulo de análises quer no módulo de MCDTs. O SIARS contabiliza as registadas apenas no
módulo de análises.
B. A microalbuminúria teve como código válido até 1-5-2013, o A560.6 (microalbuminúria) que era apenas lido pelo SIARS a partir do módulo de
análises (apesar de poder também ser registado no módulo de MCDT). A partir de 1-5-2013, o código nacional válido passou a ser o 1318.2
(Albumina de baixa concentração), apenas registável no módulo de MCDT (e lido pelo SIARS nas tabelas correspondentes a esse módulo).
C. A microalbuminúria pode também ser registada nos campos criados para o efeito quer no módulo de hipertensão, quer no módulo de
diabetes.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador (variável "microalbuminúria"): Duração de 12 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "Diabetes na lista de problemas"): Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador (variável "microalbuminúria"): Duração de 1 a 12 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano em curso e termina na data de referência
do indicador.
- Denominador (variável "inscrição ativa na unidade de saúde"): Coincidente com a data de referência do indicador.
- Denominador (variável "Diabetes na lista de problemas"): Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes com diabetes mellitus

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Diabetes

Utentes inscritos durante um mínimo de N meses do período em
análise

Legenda
MCDT - Meio Complementar de Diagnóstico e Terapêutica; DM - Diabetes Mellitus
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098

Código

Código SIARS

Nome abreviado

6.01.08

2013.098.01

Proporção utentes >= 25 A, c/ vacina tétano

Designação
Proporção de utentes com 25 ou mais anos, que têm a vacina antitetânica atualizada

Objetivo
Monitorizar o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV) nos utentes com inscrição ativa: parâmetro "vacina antitetânica

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes com 25 ou mais anos, com vacina antitetânica atualizada.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com 25 ou mais anos e com vacina antitetânica atualizada.
Denominador: Contagem de utentes inscritos com 25 ou mais anos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Pelo menos uma inoculação de tétano (vacina com código Td, DT ou T) nos 10 anos anteriores, com registo de 3ª dose ou superior (ver
alíneas A e B de OBSERVAÇÕES GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Com [inscrição ativa] na unidade de saúde na data de referência do indicador.
B. Ter idade igual ou superior a 25 anos (medida na data de referência do indicador quando o cálculo é do tipo "período em análise flutuante" e a
31 de dezembro do ano em curso, quando o cálculo é do tipo "período em análise fixo").

Observações Gerais
A. As vacinas devem ser registadas no SINUS. O SIARS apenas faz leitura de informação contida na base de dados do SINUS. Contabilizam-se
todas as vacinas registadas, independentemente do titular do registo pertencer ou não à unidade de saúde.
B. O PNV recomenda, relativamente à vacina do tétano, 3 inoculações de vacina e dai para a frente, reforços de 10 em 10 anos. Para efeitos do
cumprimento deste indicador, aceita-se o [registo simplificado] da 3ª dose ou superior nos últimos 10 anos.

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 109 (9 anos e 1 mês) a 120 meses (10 anos). Tem início a 1 de janeiro do ano N-9 e termina na data de referência do
indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Saúde adultos

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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099

Código

Código SIARS

Nome abreviado

3.15.03

2013.099.01

Taxa utilização consultas de enfermagem - 3
anos

Designação
Taxa de utilização global de consultas de enfermagem nos últimos 3 anos

Objetivo
Avaliar o acesso a consultas de enfermagem pela população inscrita.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes inscritos que tiveram consulta de enfermagem, de qualquer tipo, nos últimos 3 anos.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com pelo menos uma consulta de enfermagem presencial ou não presencial, nos últimos 3 anos.
Denominador: Contagem de utentes inscritos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos uma consulta de enfermagem, presencial ou não presencial, nos últimos 3 anos (ver alíneas A, B, C e D de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A] é verdadeira:
A. Ter [inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Quando a unidade de observação é um médico ou uma unidade de saúde (USF ou UCSP), pelo menos uma das consultas tem que ser
efetuada na própria unidade de saúde. Quer isto dizer que se, durante o período em análise, um utente tiver uma única consulta numa unidade
diferente daquela em que está inscrito, não é contabilizado no numerador deste indicador.
B. Quando a unidade de observação é um ACES, um utente com [inscrição ativa] que tenha apenas uma consulta no período em análise
realizada numa unidade diferente daquela onde tem [inscrição ativa], é incluído no numerador.
C. Quando a unidade de observação é um ACES, se um utente com [inscrição ativa] tiver, durante o período em análise, uma única consulta
numa unidade de saúde diferente da sua, mas pertencente ao ACES, utilizando para isso uma inscrição esporádica, é contabilizado uma única
vez no denominador e também no numerador (desde que ambas as inscrições tenham o registo do nº de utente). Se uma das inscrições não
tiver registo de nº de utente, o mesmo será contabilizado no denominador e não será contabilizado no numerador.
D. Os utentes contabilizados no numerador são aqueles que possuem pelo menos uma [Consulta de enfermagem com a presença do utente
(direta)] ou pelo menos uma [Consulta de enfermagem sem a presença do utente (indireta)] com um dos códigos seguintes, tal como definido no
[conceito de consulta], em GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS:
- C004 | Consulta de enfermagem sem a presença do utente (indireta) - SAPE
- C005 | Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta) - SAPE
- C010 | Consulta de enfermagem sem a presença do utente (indireta) - MedicineOne
- C011 | Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta) - MedicineOne
- C016 | Consulta de enfermagem sem a presença do utente (indireta) - VitaCare
- C017 | Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta) - VitaCare
E. Ver conceito de [inscrição ativa] na secção deste documento [Glossário e Legenda de Outros Termos].

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida
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AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Acesso

Transversal

Utentes inscritos à data de referência do indicador

100

Código

Código SIARS

Nome abreviado

3.15.04

2013.100.01

Taxa utiliz. consultas médicas ou enferm. - 3
anos

Designação
Taxa de utilização global de consultas médicas ou de enfermagem nos últimos 3 anos

Objetivo
Avaliar o acesso a consultas médicas ou de enfermagem pela população inscrita.

Descrição do Indicador
Indicador que exprime a proporção de utentes inscritos que tiveram consulta médica ou de enfermagem, de qualquer tipo, nos últimos 3 anos.
Numerador: Contagem de utentes inscritos com pelo menos uma consulta médica (presencial ou não presencial), ou de enfermagem (presencial
ou não presencial), nos últimos 3 anos.
Denominador: Contagem de utentes inscritos.

Regras de cálculo
NUMERADOR (AA):
Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C)] é verdadeira:
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.
B. Ter pelo menos uma consulta médica, presencial ou não presencial, nos últimos 3 anos (ver alíneas A, B, C e D de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
C. Ter pelo menos uma consulta de enfermagem, presencial ou não presencial, nos últimos 3 anos (ver alíneas A, B, C e D de OBSERVAÇÕES
GERAIS).
DENOMINADOR (BB):
Contagem de utentes em que a expressão [A] é verdadeira:
A. Ter [inscrição ativa] na unidade de saúde, na data de referência do indicador (ver alínea E de OBSERVAÇÕES GERAIS).

Observações Gerais
A. Quando a unidade de observação é um médico ou uma unidade de saúde (USF ou UCSP), pelo menos uma das consultas tem que ser
efetuada na própria unidade de saúde. Quer isto dizer que se, durante o período em análise, um utente tiver uma única consulta numa unidade
diferente daquela em que está inscrito, não é contabilizado no numerador deste indicador.
B. Quando a unidade de observação é um ACES, um utente com [inscrição ativa] que tenha apenas uma consulta no período em análise
realizada numa unidade diferente daquela onde tem [inscrição ativa], é incluído no numerador.
C. Quando a unidade de observação é um ACES, se um utente com [inscrição ativa] tiver, durante o período em análise, uma única consulta
numa unidade de saúde diferente da sua, mas pertencente ao ACES, utilizando para isso uma inscrição esporádica, é contabilizado uma única
vez no denominador e também no numerador (desde que ambas as inscrições tenham o registo do nº de utente). Se uma das inscrições não
tiver registo de nº de utente, o mesmo será contabilizado no denominador e não será contabilizado no numerador.
D. Os utentes contabilizados no numerador são aqueles que possuem pelo menos uma [Consulta médica presencial] ou pelo menos uma
[Consulta médica não presencial] ou pelo menos uma [Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta)] ou pelo menos uma
[Consulta de enfermagem sem a presença do utente (indireta)], com um dos códigos seguintes, tal como definido no [conceito de consulta], em
GLOSSÁRIO E LEGENDA DE OUTROS TERMOS:
- C001 | Consulta médica não presencial - SAM
- C002 | Consulta médica presencial - SAM
- C007 | Consulta médica não presencial - MedicineOne
- C008 | Consulta médica presencial - MedicineOne
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- C013 | Consulta médica não presencial - VitaCare
- C014 | Consulta médica presencial - VitaCare
- C004 | Consulta de enfermagem sem a presença do utente (indireta) - SAPE
- C005 | Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta) - SAPE
- C010 | Consulta de enfermagem sem a presença do utente (indireta) - MedicineOne
- C011 | Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta) - MedicineOne
- C016 | Consulta de enfermagem sem a presença do utente (indireta) - VitaCare
- C017 | Consulta de enfermagem com a presença do utente (direta) - VitaCare
E. Ver conceito de [inscrição ativa] na secção deste documento [Glossário e Legenda de Outros Termos].

Período em Análise
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FLUTUANTE"
- Numerador: Duração de 36 meses, terminando na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.
INDICADOR CALCULADO PELO MÉTODO DE "PERÍODO EM ANÁLISE FIXO"
- Numerador: Duração de 25 a 36 meses. Tem início a 1 de janeiro do ano N-2 e termina na data de referência do indicador.
- Denominador: Coincidente com a data de referência do indicador.

Fórmula

Unidade de medida

Output

AA / BB x 100

%

Proporção de utentes

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Acesso

Transversal

Utentes inscritos à data de referência do indicador
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Código

Código SIARS

Nome abreviado

8.09

AE.2009.2012

Número UCs atividades específicas

Designação
Número de unidades de contratualização relacionadas atividades específicas

Objetivo
Calcular do número de UCs a pagar mensalmente aos médicos das USF modelo B por "atividades específicas".

Descrição do Indicador
Score que exprime o número de unidades de contratualização relacionadas com vigilância adequada de utentes com hipertensão arterial,
diabetes mellitus, saúde materna, planeamento familiar, saúde infantil 1º e 2ºano de vida (atividades específicas).

Regras de cálculo
No artigo 29.º do Decreto-Lei 298/2007 de 22 de Agosto (Compensação associada às atividades específicas dos médicos), pode ler-se:
1. A compensação prevista na alínea a) do n.º 4 do artigo anterior está associada ao aumento das unidades ponderadas da lista mínima de
utentes dos médicos por força das atividades específicas de vigilância a utentes vulneráveis e de risco, segundo as orientações técnicas da
Direcção-Geral da Saúde, nos termos seguintes:
a) A vigilância, em planeamento familiar, de uma mulher em idade fértil, por ano: uma unidade;
b) A vigilância de uma gravidez: oito unidades;
c) A vigilância de uma criança, no primeiro ano de vida, por ano: sete unidades;
d) A vigilância de uma criança, no segundo ano de vida, por ano: três unidades;
e) A vigilância de uma pessoa diabética, por ano: quatro unidades;
f) A vigilância de uma pessoa hipertensa, por ano: duas unidades.
2 — As atividades específicas previstas no número anterior são contratualizadas anualmente e constam da carta de compromisso.
3 — Os critérios para atribuição de unidades ponderadas às atividades específicas previstas no n.º 1 são definidos pela Direcção-Geral da
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Saúde.?
Assim, as 6 áreas de atividade médica em análise neste indicador são as seguintes:
- Planeamento familiar
- Saúde materna:
- Saúde infantil - 1º ano de vida
- Saúde infantil - 2º ano de vida
- Diabetes
- Hipertensão
PLANEAMENTO FAMILIAR (PF)
Uma utente é considerada neste grupo se for verdadeira a condição [A e B e C e D e E]:
A. Sexo feminino.
B. Ter entre [15; 50[ anos (idade calculada para o último dia do período em análise).
C. Ter realizado pelo menos uma consulta médica (contacto direto e SOAP) durante o período em análise (12 meses) com registo parametrizado
de uma das rubricas da ICPC-2 que permitem codificar o planeamento familiar (W10, W11, W12, W13, W14 ou W15). Ver alíneas A e B de
"OBSERVAÇÕES".
D. Nas mulheres com idades entre [25, 50[ anos, ter pelo menos um registo de resultado de colpocitologia (MCDT com código B003.5) nos 36
meses que antecedem a data fim do período em análise.
E. Ter estado inscrita na unidade de saúde durante pelo menos um dia do período em análise.
SAÚDE MATERNA (SMAT)
Uma utente é considerada neste grupo se for verdadeira a condição [A e B e C e D e (E ou F) e G e H e I e J e K]:
A. Sexo feminino.
B. Ter efetuado consulta médica de revisão do puerpério no período em análise (12 meses) e, no máximo, 42 dias (6 semanas) após o parto (a
data de parto deve estar registada no módulo de saúde materna); Essa consulta deve ter um SOAP realizado por um médico, associado a um
contacto direto e, na mesma data, um registo de uma observação no módulo de saúde materna, registada por qualquer médico ou qualquer
enfermeiro, com a quadrícula "revisão do puerpério" assinalada.
C. Ter efetuado a primeira consulta de gravidez antes das 12 semanas. Esta deve ser uma consulta médica (registo de um SOAP associado a
um contacto direto). Estas consultas devem ter registo parametrizado de uma das rubricas da ICPC-2 que permitem codificar gravidez (W78,
W79 ou W84).
D. Ter realizado pelo menos 5 consultas médicas (contacto direto e SOAP) de vigilância em saúde materna até à 38ª semana de gravidez ([1;
39[ semanas ou [1; 266] dias). Estas consultas devem ter registo parametrizado de uma das rubricas da ICPC-2 que permitem codificar gravidez
(W78, W79 ou W84).
E. Ter pelo menos um registo de resultado de ecografia obstétrica do 1º trimestre com data de realização entre as [11; 14[ semanas de gestação
(MCDT com código M272.0).
F. Ter pelo menos um registo de resultado de ecografia obstétrica morfológica (MCDT com código M291.7 e M292.5), com data de realização
entre as [18; 24[ semanas de gestação.
G. Ter estado inscrita na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período em análise.
H. Gravidez registada por um médico ou interno da unidade de saúde, no módulo ou no programa de saúde materna ;
I. Gravidez não classificada como aborto (ver alínea K de OBSERVAÇÕES GERAIS);
J. Registo do diagnóstico médico de gravidez (códigos da ICPC-2 W78, W79 ou W84) na lista de problemas, no estado [ativo], durante pelo
menos um dia do período em análise;
K. Data de parto registada;
SAÚDE INFANTIL – 1.º ANO DE VIDA (SI1)
Um utente é considerado neste grupo se for verdadeira a condição [A e B e C e D e E]:
A. Ter completado um ano de vida durante o período em análise.
B. Ter tido a primeira consulta médica até ao 28º dia de vida [0, 28 dias]. Esta deve ser uma consulta médica (registo de um SOAP associado a
um contacto direto). É necessária classificação desta consulta pela ICPC-2 (rubrica A98).
C. Ter realizado pelo menos 5 consultas médicas (contacto direto e SOAP) de vigilância em saúde infantil até aos 11 meses de vida - [0, 330]
dias. Estas consultas devem ter registo parametrizado da rubrica da ICPC-2 que permite codificar consultas de vigilância (rubrica A98).
D. Ter pelo menos 2 registos parametrizados de avaliação do desenvolvimento psicomotor (Sheridan) até aos 11 meses de vida - [1, 330] dias.
Podem ser realizados por médico ou por enfermeiro.
E. Inscrição ativa na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período compreendido entre o nascimento e os 330 dias de vida;
SAÚDE INFANTIL – 2.º ANO DE VIDA (SI2)
Um utente é considerado neste grupo se for verdadeira a condição [A e B e C e D]:
A. Ter completado dois anos de vida durante o período em análise.
B. Ter realizado pelo menos 3 consultas médicas (contacto direto e SOAP) de vigilância em saúde infantil entre os 11 e os 23 meses de vida ]330, 700] dias. Estas consultas devem ter registo parametrizado da rubrica da ICPC-2 que permite codificar consultas de vigilância (A98).
C. Ter pelo menos 1 registo parametrizado de avaliação do desenvolvimento psicomotor (Sheridan) entre os 11 e os 23 meses de vida - ]330,
700] dias. O Sheridan pode ser registado por médico ou por enfermeiro.
D. Ter estado inscrita na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período em análise.
DIABETES (DM)
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Um utente é considerado neste grupo se for verdadeira a condição [A e B e C e D e E e F e G e H]:
A. Ter o diagnóstico de Diabetes Mellitus (rubricas T89 ou T90 da ICPC-2) na lista de problemas, com estado ativo, durante pelo menos um dia
do período em análise.
B. Ter realizado pelo menos 2 consultas médicas (contacto direto e SOAP) durante os 12 meses que antecedem a data final do período em
análise. Estas consultas devem ter registo parametrizado de uma das rubricas da ICPC-2 que permitem codificar diabetes (T89 ou T90).
C. Ter pelo menos 2 registos de pressão arterial (realizados em datas diferentes) durante os 12 meses que antecedem a data final do período
em análise. Os registos podem ser realizados por médicos ou por enfermeiros.
D. Ter pelo menos 2 registos de resultado de hemoglobina A1C (MCDT com código A531.2) realizados durante os 12 meses que antecedem a
data final do período em análise. Tem que ser de dias diferentes.
E. Ter pelo menos 1 registo de resultado de hemoglobina A1C (MCDT com código A531.2) inferior ou igual a 8,5 %, realizado durante os 12
meses que antecedem a data final do período em análise.
F. Ter pelo menos 1 registo de resultado de microalbuminúria, realizado durante os 12 meses que antecedem a data final do período em análise.
G. Ter pelo menos 1 registo de resultados de colesterol total (MCDT com código A410.3), colesterol HDL (MCDT com código A412.0) e
triglicéridos (MCDT com código A620.3) realizados durante os 12 meses que antecedem a data final do período em análise.
H. Ter estado inscrito na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período em análise.
HIPERTENSÃO (HT)
Um utente é considerado neste grupo se for verdadeira a condição [A e B e C e D e (E ou F) e G]:
A. Ter o diagnóstico de hipertensão arterial (rubricas K86 ou K87 da ICPC-2) na lista de problemas, com estado ativo, durante pelo menos um
dia do período em análise.
B. Ter realizado pelo menos 2 consultas médicas (contacto direto e SOAP) durante os 12 meses que antecedem a data final do período em
análise. Estas consultas devem ter registo parametrizado de uma das rubricas da ICPC-2 que permitem codificar hipertensão arterial (K86 ou
K87).
C. Ter pelo menos 2 registos de pressão arterial (realizados em dias diferentes) durante os 12 meses que antecedem a data final do período em
análise. Os registos podem ser realizados por médicos ou por enfermeiros.
D. Ter pelo menos 1 registo de pressão arterial durante o período em análise com valores de pressão arterial sistólica inferior ou igual a 150
mmHg e de pressão arterial diastólica inferior ou igual a 90 mmHg.
E. Ter pelo menos 1 registo de resultado de microalbuminúria, realizado durante os 12 meses que antecedem a data final do período em análise.
F. Ter pelo menos 1 registo de resultados de colesterol total (MCDT com código A410.3), colesterol HDL (MCDT com código A412.0) e
triglicéridos (MCDT com código A620.3) realizados durante os 24 meses que antecedem a data final do período em análise. Ver alínea G de
"OBSERVAÇÕES".
G. Ter estado inscrito na unidade de saúde, durante pelo menos um dia do período em análise.
CONTAGEM DE MÉDICOS (BB):
A. Número de médicos de família que constituem a equipa, na data de referência do indicador.

Observações Gerais
A. Contabilizam-se os códigos das rubricas da ICPC-2 que estiverem escritos no "A" do SOAP bem como as que estiverem definidas como
"episódio deste contacto".
B. Apenas se contabilizam SOAP registados até 5 dias após a respetiva realização.
C. Apenas se contabiliza uma consulta médica por utente por dia.
D. Nas grávidas, a idade gestacional é determinada da seguinte forma: Se existe uma data de parto corrigida, determina-se a partir desta data;
caso contrário, determina-se a partir da data da última menstruação (DUM).
E. A Hemoglobina glicosilada (A1c) pode ser registada usando quer o módulo de análises, quer no módulo de diabetes, quer no módulo de
MCDTs; no módulo de análises, podem ser usadas a [Hemoglobina A1C], a [Hemoglobina A1c=Hemoglobina Glicosilada (Cromat.)] e a
[Hemoglobina Glicosilada]; no módulo de diabetes deve ser usado o campo [Hemoglobina A1C]; no módulo de MCDTs pode ser usado o MCDT
531.2, área A, HEMOGLOBINA Alc = HEMOGLOBINA GLICOSILADA (CROMAT.).
F. A microalbuminúria pode ser registada usando quer o módulo de análises, quer no módulo de diabetes, quer o módulo de hipertensão, quer o
módulo de MCDTs:
- Análise 560.6, área A, "microalbuminúria em Urina 24h" (válido até 1-5-2013)
- Análise 560.6, área A, "microalbuminúria em Urina 12h" (válido até 1-5-2013)
- Análise 560.6, área A, "microalbuminúria em amostra de urina aleatória" (válido até 1-5-2013)
- Análise 597.5, área A, "proteinúria em urina 24H"
- Módulo diabetes "microalbuminúria"
- Módulo diabetes "proteinúria"
- Módulo HTA "microalbuminúria"
- Módulo HTA "proteinúria"
- MCDT 560.6, área A, MICROALBUMINURIA (válido até 1-5-2013)
- MCDT 1318.2, área A ALBUMINA DE BAIXA CONCENTRAÇÃO (válido após 1-5-2013)
- MCDT 597.5, área A, PROTEINAS PESQUISA NA URINA 24 HORAS (PROTEINÚRIA)
G. O colesterol total (MCDT com código A410.3), colesterol HDL (MCDT com código A412.0) e triglicéridos (MCDT com código A620.3) podem
ser registados quer no módulo de análises, quer o módulo de diabetes, quer o módulo de hipertensão. Apesar de poderem ser registados no
módulo de MCDTs, não são dai lidos pelo SIARS.
H. O número de médicos a contabilizar quando a unidade de observação é uma USF é o que se encontra no documento de candidatura ou no
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último documento oficial publicado onde se especifique o nº de lugares no quadro para a equipa médica. Se um médico se encontra a meio
tempo, conta meia unidade para esta variável. Se uma unidade de saúde possui um ou vários médicos com ausências de longa duração, esses
médicos são contabilizados. Quando a unidade de observação é uma UCSP, o número de médicos é o que constar do respetivo mapa de
pessoal. Quando a unidade de observação é o próprio médico, a variável assume o valor 1 ou 0,5 respetivamente para médicos a tempo inteiro
ou a meio tempo. Quando a unidade de observação é o ACES, a variável é igual ao somatório dos médicos das respetivas USF e UCSP
(contabilizadas de acordo com as regras acima discriminadas).

Observações Sobre Software
SAPE:
A. A pressão arterial pode ser registada neste sistema.
SAM:
A. A pressão arterial pode ser registada na ficha individual e nos programas de hipertensão, diabetes, saúde materna, planeamento familiar e
saúde infantil.
B. A microalbuminúria pode ser registada no módulo de MCDTs e em campos específicos existentes na ficha de hipertensão e na ficha de
diabetes.
C. É possível registar [Aborto] na janela [Revisão do puerpério], que é acessível a partir do botão [RP] do [programa de saúde materna]. O
[aborto] é selecionado na mesma lista em que é possível escolher o [tipo de parto].
D. No SAM, existem poucos registos de gravidez de lista de problemas, porque esta aplicação apenas faz o registo automático dos códigos
ICPC-2 de gravidez no sistema de episódios (não os transpondo para a lista de problemas). Assim, nesta aplicação de registo clínico, a alínea D
de OBSERVAÇÕES GERAIS deve ter a seguinte leitura: D. O registo de gravidez na lista de problemas ou no sistema de episódios, usando a
ICPC-2, realizado por médico ou interno da unidade de saúde, deve ser feito de forma a que a sua duração seja coincidente em pelo menos um
dia com a duração do registo no módulo ou programa de saúde materna, devendo ser verdadeira a condição [AA ou (BB e CC)]:
AA. Existe pelo menos um registo de um dos códigos ICPC-2 relacionados com gravidez, no sistema de episódios, entre a DUM e a [data de fim]
da gravidez registada no programa de saúde materna (ver como se determina a [data de fim da gravidez] nas OBSERVAÇÕES GERAIS ).
BB. a [Data inicio] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas deve ser anterior à [data de fim] da gravidez registada no programa de saúde
materna.
CC. a [Data fim] do diagnóstico de gravidez na lista de problemas ou não está definida ou é posterior à DUM da gravidez registada no programa
de saúde materna.
MEDICINEONE:
A. O diagnóstico de hipertensão pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita
estar classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
B. O diagnóstico de diabetes pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico necessita estar
classificado como "ativo" e não ter sido classificado como "inválido".
C. A pressão arterial pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne (campos de PA sistólica e PA diastólica):
- Biometrias;
- Módulo de hipertensão;
- Módulo de diabetes;
- Módulo de saúde infantil;
- Módulo de saúde materna;
- Módulo de planeamento familiar;
D. A proteinúria, o colesterol total, o colesterol HDL e os triglicéridos podem ser registados quer no módulo de análises quer no módulo de
MCDTs. O SIARS contabiliza os registados no módulo de análises.
E. A microalbuminúria teve como código válido até 1-5-2013, o A560.6 (microalbuminúria) que era apenas lido pelo SIARS a partir do módulo de
análises (apesar de poder também ser registado no módulo de MCDT). A partir de 1-5-2013, o código nacional válido passou a ser o 1318.2
(Albumina de baixa concentração), apenas registável no módulo de MCDT (e lido pelo SIARS nas tabelas correspondentes a esse módulo).
F. A microalbuminúria pode também ser registada nos campos criados para o efeito quer no módulo de hipertensão, quer no módulo de
diabetes.
G. A HgbA1c pode ser registada nos seguintes locais do MedicineOne:
- Módulo de análises - Análise "Hemoglobina glicada"
- Módulo Diabetes - Campo "Hemoglobina glicada"
H. A HgbA1c podem ser registados quer no módulo de análises quer no módulo de MCDTs. O SIARS apenas contabiliza os registados no
módulo de análises.
I. Os registos de exame dos pés devem ser realizados no módulo de diabetes, usando um dos campos seguintes: a) rastreio do pé; b) exames
dos pés.
J. O diagnóstico de gravidez pode estar inserido quer na [lista de problemas] quer na [lista de outros problemas]. O diagnóstico não necessita
estar classificado como "ativo", mas não pode ter sido classificado como "inválido".
K. Para que sejam contabilizados neste indicador, as [ecografias obstétricas] podem ser registadas quer no módulo de MCDTs quer no módulo
de saúde materna.
L. O resultado das [ecografias obstétricas] podem ser registados quer em formato de texto, quer em formato parametrizado, quer em formato
multimédia.
M. O [aborto] pode ser registado no módulo de saúde materna (por baixo da zona de registo da [data da última menstruação] e da [data de
parto]).
N. Para que sejam contabilizados neste indicador, as colpocitologias podem ser registadas quer no módulo de MCDTs quer no módulo de
Rastreio Oncológico.
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O. O resultado da colpocitologia pode ser registado quer em formato de texto, quer em formato parametrizado, quer em formato multimédia.

Fórmula

Unidade de medida

Output

(PF + 8 SMAT + 7 SI1 + 3 SI2 + 4 DM + 2
UC
HT) / BB

Score: Unidade de contratualização

Tipo de Indicador

Área clínica

Método de [inclusão de utentes no indicador]

Desempenho assistencial

Transversal

Utentes utilizadores durante o período em análise
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