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Considerações prévias 

 

Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) são cuidados essenciais, baseados em métodos 

e tecnologias cientificamente idóneas e socialmente aceites, tornados universalmente 

acessíveis para os indivíduos e famílias da comunidade, através da sua participação 

integral e a um custo acessível. Os mesmos foram parte integral do sistema de saúde de 

qualquer País. 

Ao nível mais alargado, os CSP incluem todos os serviços que desempenham um papel 

na saúde, tal como o rendimento, o alojamento, a educação e o ambiente. Incluem ainda o 

diagnóstico e tratamento de doenças e lesões, assim como os elementos críticos da 

promoção da saúde e prevenção da doença, sendo que uma das principais vantagens 

consiste na participação do cidadão na identificação das necessidades e na prestação de 

serviços, bem como no facto destes serviços, tanto quanto possível, se desenvolverem 

próximo das pessoas. 

No ACES Algarve II – Barlavento, a qualidade dos cuidados prestados nas Unidades de 

Saúde que o compõem é uma preocupação diária da direcção executiva, bem como do 

conselho clínico e de saúde, que se consubstancia através da Comissão de Qualidade e 

Segurança do Doente, cuja missão é apoiar os órgãos de gestão e os profissionais de saúde, 

para que os cuidados prestados estejam alinhados com a Estratégia Nacional para a 

Qualidade na Saúde e com o Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015/2020. 

O ACES Algarve II – Barlavento tem vindo a desenvolver um verdadeiro trabalho em 

equipa, orientado para resultados, com vista a dar ao Utente uma resposta tão rápida e 

eficaz quanto possível, tendo por base os seguintes pilares: 

-Promover a equidade em saúde, para que todos os cidadãos possam atingir o seu 

potencial máximo em saúde, independentemente de circunstâncias económicas, sociais ou 

demográficas, facilitando-lhes o acesso a cuidados de saúde de qualidade, em função das 

respectivas necessidades clínicas; 

-Atentar nos determinantes pessoais, sociais e ambientais da saúde, contribuindo para 

a promoção da saúde da comunidade e proporcionando uma resposta personalizada à 

condição de cada um; 



 
   

 

-Assegurar cuidados de saúde de qualidade; 

-Participar em atividades e formar para promover e apoiar mudanças 

comportamentais; 

-Criar uma nova geração de equipas multiprofissionais; 

-Centrar nos Utentes, processos assistenciais integrados; 

-Fazer tudo não só para os Utentes, mas sobretudo com eles, ao abrigo de uma filosofia 

e estratégia de serviço de proximidade e humanização. 
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Sumário executivo 

  

Os recursos humanos são o elemento vital de uma organização, pois representam o ativo mais 

determinante e são, claramente, o fator decisivo para o sucesso ou insucesso no cumprimento da 

missão do ACES. 

O ACES Algarve II – Barlavento tem envidado todos os esforços ao seu alcance para assegurar a 

necessária acessibilidade aos Utentes inscritos nas diversas Unidades Funcionais. Tal tem passado e 

passará, sem dúvida, pela alocação de recursos humanos nos mais diversos perfis. 

Apesar da carência de recursos humanos ser transversal a todas as carreiras, é de registar que 

aquela que tem vindo a condicionar, sobremaneira, a desejada acessibilidade por parte dos Utentes, 

é a médica, sendo que, apesar do número de Utentes sem médico de família atribuído ter diminuído 

substancialmente, este ainda está muito aquém do almejado. 

Na realidade, é notória a carência de médicos que tem assolado o ACES Algarve II – Barlavento, que 

em 2017, a exemplo do que aconteceu em anos anteriores, foi colmatada através da 

contratualização de horas médicas, isto é, trabalho externo mediado por empresas de prestação de 

serviços médicos. 

Todavia, os profissionais colocados por estas empresas, apesar das inúmeras horas de trabalho, não 

garantem a qualidade desejada. Trata-se, de facto, de uma situação de recurso, sendo levada a cabo 

por médicos indiferenciados, sem as qualificações técnico-científicas exigidas e dispendiosa, pelos 

custos diretos e indirectos derivados do pedido indiscriminado de meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica. 

Destarte, existe a necessidade de evolução para um contexto de estabilidade, baseado em recursos 

médicos que permitam a progressiva dispensa do trabalho médico indiferenciado. 

Pese embora, a carência de recursos humanos ainda condicione, indubitavelmente, os objectivos 

almejados e as metas propostas, tal não nos tem impossibilitado de promover no seio do ACES e das 

respectivas Unidades Funcionais uma política de modernidade, eficiência e sustentabilidade, 

melhorando a equidade em saúde, no acesso aos serviços e cuidados de saúde, aumentando-se a 

população abrangida por médico de família, assim como adequando a oferta de cuidados sempre 

que se torna necessário, nomeadamente no Verão (afluência de turistas e passantes) e no Inverno 

(Plano de Contingência para Temperaturas Extremas). 

Na verdade, o ACES Algarve II – Barlavento tudo tem feito em prol da melhoria dos cuidados 

prestados aos Utentes, por forma a que, como almejado e necessário, passe para outro patamar, 

onde a acessibilidade e a qualidade sejam disponibilizadas, a todo o tempo, àqueles que 

necessitam/recorrem às diversas Unidades Funcionais, isto é, dentro do que tem estado ao seu 
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alcance e durante 2017, imaginou, pensou e promoveu um novo ciclo de transformação dos 

cuidados de saúde primários no Barlavento. 

Muito do que foi alcançado em 2017, deve-se a estratégias preventivas, ao acesso, à prestação de 

cuidados de qualidade e com segurança para o Utente, assim como a uma melhor comunicação e 

proximidade com os mesmos, eles próprios mais atentos aos seus direitos, deveres e 

responsabilidades. 

O trabalho desenvolvido em 2017 preconiza alguns exemplos do caminho a percorrer pela 

prevenção e controlo da doença e pela promoção da saúde, sendo que vastos desafios ainda existem 

pela frente, havendo a necessidade de continuar a investir em serviços e cuidados mais efectivos, 

mais eficientes, mais adequados e mais próximos. 
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IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DA 

ENTIDADE PRESTADORA DE CUIDADOS 

DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos organizacionais, o ACES Algarve II – Barlavento era, em 2017, 

constituído por uma Unidade de Apoio à Gestão, sete Unidades de Cuidados de 

Saúde Personalizados, duas Unidades de Saúde Familiar, uma Unidade de Saúde 

Pública, uma Unidade de Cuidados de Recursos Assistenciais Partilhados, cinco 

Unidades de Cuidados na Comunidade e uma Equipa Comunitária de Suporte em 

Cuidados Paliativos (ECSCP do Barlavento). 

A Unidade de Apoio à Gestão, conjuntamente com o Gabinete do Cidadão (este 

englobando sete Gabinetes do Utente, um por cada concelho), prestam apoio à 

Directora Executiva, ao Conselho Clínico e de Saúde, ao Conselho da Comunidade e 

às Unidades Funcionais, em todos os assuntos no âmbito da gestão e da cidadania, 

contribuindo para a melhoria contínua da organização, funcionamento dos serviços 

e qualidade dos cuidados de saúde prestados. De referir que o Gabinete do Cidadão 

e os respectivos Gabinetes do Utente são ainda um recurso de defesa dos legítimos 

direitos dos cidadãos. 
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No que tange ao Conselho da Comunidade, ocorreram constrangimentos que estiveram subjacentes 

à não operacionalização de tal Órgão nos últimos anos. Todavia, entende o ACES Algarve II – 

Barlavento que, após as Eleições Autárquicas ocorridas a 1 de outubro último, tal processo será, de 

todo, desbloqueado, colocando-se em funcionamento um Órgão que, sobremaneira, tem como 

competência a defesa das populações, alertando para o efeito os demais Órgãos do ACES, de 

factos reveladores de deficiências graves na prestação de cuidados de saúde, assim como 

dar parecer e acompanhar instrumentos de gestão, propor ações de educação e promoção 

da saúde e de combate à doença. 

Para além do Conselho da Comunidade, o ACES Algarve II – Barlavento relaciona-se com 

os agentes da comunidade, através da sua representação nas mais variadas organizações 

da sociedade, por forma a proporcionar um inter-relacionamento dinâmico e envolvente 

com a comunidade que serve, promovendo programas e ações concretas, numa política de 

interacção e abertura. 

Operacionaliza ainda ações conjuntas com outras instituições, quer se situem ou não na 

sua área de influência, nomeadamente: autarquias, escolas, instituto de segurança social, 

IPSS’s locais, ONG’s e/ou outras instituições públicas ou privadas. 

Dizer ainda que importa investir na participação dos Utentes, pelo que nesse sentido tem 

havido e continuará a ocorrer uma mudança positiva no modo como as 

reclamações/exposições são encaradas e tratadas, legitimando os direitos de cidadania na 

saúde e traduzindo o impacto dessas reclamações/exposições em compromissos 

institucionais de melhoria da qualidade dos serviços de saúde. 

Na verdade, é consensual que em qualquer processo de intervenção comunitária ou 

contratualização, a participação do cidadão deve ser salvaguardada e implementada nos 

serviços de saúde. 
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1. Identificação e caraterização da entidade 

 

1.1 Identificação da entidade 

 

Designação  ACES Algarve II - Barlavento 

Localização da 

sede 

Rua Manuel Dias, Sítio de São Sebastião 

8500-723 Portimão 

Telefone 282420160 

e-mail acesbarlavento@arsalgarve.min-saude.pt 

Fax 282420169 

site  

Unidades de saúde 

integradas na 

entidade  

Localização 

Telefone 

e-mail 

 

2 (duas) USF (Unidades de Saúde Familiar) 

 

USF Atlântico Sul 

Centro Saúde Portimão 

Rua Manuel Dias, Sítio de São Sebastião  

8500 –723 Portimão 

Telf. 282 420 178  

usf_atlantico-sul@arsalgarve.min-saude.pt 

 

 

mailto:usf_atlantico-sul@arsalgarve.min-saude.pt
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USF Descobrimentos 

Centro Saúde de Lagos 

Estrada Nacional 125 

8600-296 Lagos 

Telf. 282 780 004 

usf-descobrimentos@arsalgarve.min-saude.pt 

 

7 (sete)  UCSP (Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados) 

 

UCSP Aljezur 

Centro Saúde de Aljezur 

Rua dos Bombeiros Voluntários  

8670-084 Aljezur 

Telf. 282 990 200  Fax 282 990 201 

direccao-ajz@arsalgarve.min-saude.pt 

 

UCSP Lagoa 

Centro Saúde de Lagoa 

Urbanização dos Vales 

Rua do Centro de Saúde 

8400-413 Lagoa 

Telf. 282 340 370    Fax 282 340 379 

direccao-lga@arsalgarve.min-saude.pt 

mailto:usf-descobrimentos@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:direccao-ajz@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:direccao-lga@arsalgarve.min-saude.pt
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UCSP Lagos 

Centro Saúde de Lagos 

Estrada Nacional 125 

8600-296 Lagos 

Telf. 282 780 000   Fax 282 780 005 

direccao-lgs@arsalgarve.min-saude.pt 

 

UCSP Monchique 

Centro Saúde de Monchique 

Estrada Nacional n.º 266 

8550-426 Monchique 

Telf. 282 910 100 Fax  282 913 762 

 direccao-mcq@arsalgarve.min-saude.pt 

 

UCSP Portimão 

Centro Saúde Portimão 

Rua Manuel Dias, Sítio de São Sebastião  

8500 – 723 Portimão 

Telf. 282 420 160       Fax  282 420 169 

 direccao-ptm@arsalgarve.min-saude.pt 

 

 

 

mailto:direccao-lgs@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:direccao-mcq@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:direccao-ptm@arsalgarve.min-saude.pt
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UCSP Silves 

Centro Saúde de Silves 

Rua Cruz de Portugal 

8300-167 Silves 

Telf. 282 440 020   Fax 282 444 628 

direccao-slv@arsalgarve.min-saude.pt 

 

UCSP Vila do Bispo 

Centro Saúde de Vila do Bispo 

Sítio das Eiras 

8650-405 Vila do Bispo 

Telf. 282 639 179   Fax 282 639 180 

direccao-vbp@arsalgarve.min-saude.pt 

 

1 (uma) USP (Unidade de Saúde Pública) 

Unidade de Saúde Pública do ACES Algarve II - Barlavento 

Centro Saúde Portimão 

Rua Manuel Dias, Sítio de São Sebastião  

8500 –723 Portimão 

Telf. 282 420 165       Fax  282 420 168 

uspbarlavento.algarve@arsalgarve.min-saude.pt 

 

 

 

mailto:direccao-slv@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:direccao-vbp@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:uspbarlavento.algarve@arsalgarve.min-saude.pt
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1  (uma) URAP (Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados) 

URAP do ACES Algarve II - Barlavento 

Centro Saúde Portimão 

Rua Manuel Dias, Sítio de São Sebastião  

8500 –723 Portimão 

Telf. 282 420 160   Fax  282 420 169 

urap-barlavento@arsalgarve.min-saude.pt 

 

5 UCC (Unidades de Cuidados na Comunidade) 

UCC D’Alagoa 

Centro Saúde de Lagoa 

Urbanização dos Vales 

Rua do Centro de Saúde 

8400-413 Lagoa 

Telf. 282 340 370    Fax 282 340 379 

ucc-dalagoa@arsalgarve.min-saude.pt 

 

UCC Dunas 

Centro Saúde Portimão 

Rua Manuel Dias, Sítio de São Sebastião  

8500 –723 Portimão 

Telf. 282 420 160   Fax  282 420 169 

uccdunas@arsalgarve.min-saude.pt 

mailto:urap-barlavento@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:ucc-dalagoa@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:uccdunas@arsalgarve.min-saude.pt
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UCC Infante 

(Integra os Centros de Saúde de Aljezur e Lagos) 

Centro Saúde de Lagos 

Estrada Nacional 125 

8600-296 Lagos 

Telf. 282 780 000   Fax 282 780 005 

uccinfante@arsalgarve.min-saude.pt 

 

UCC Rio Arade 

Centro Saúde de Silves 

Rua Cruz de Portugal 

8300-167 Silves 

Telf. 282 440 020   Fax 282 444 628 

uccrioarade@arsalgarve.min-saude.pt 

 

UCC Vicentina 

Centro Saúde de Vila do Bispo 

Sítio das Eiras 

8650-405 Vila do Bispo 

Telf. 282 639 179   Fax  282 639 180  

ucc-vicentina@arsalgarve.min-saude.pt 

Início em 15-05-2017 

 

mailto:uccinfante@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:uccrioarade@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:ucc-vicentina@arsalgarve.min-saude.pt
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1 (uma) ECSCP (Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos) 

ECSCP do Barlavento 

Centro Saúde de Lagoa 

Urbanização dos Vales 

Rua do Centro de Saúde 

8400-413 Lagoa 

Telf. 282 340 370    Fax 282 340 379 

eccp-barlavento@arsalgarve.min-saude.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eccp-barlavento@arsalgarve.min-saude.pt
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1.2 Caraterização da entidade 

 

Quadro 1. Caracterização geral dos órgãos de administração, direção, consulta e apoio 

Órgãos Constituição / Nomeação Refª e/ou Observações 

Administração / Direção  

 

Diretor Executivo - Dra. Leonor Bota 

Conselho Clínico e de Saúde – Dr. José Paulo 

Rosa – Presidente; 

Dra. Ana Cristina Costa, Enf. António Vila Nova e 

Dra. Dulce Moreno – Vogais. 

 

 

 

 

Fiscalização 

Diretor Executivo 

Conselho Clínico e de Saúde 

Coordenadores das Unidades Funcionais 

ARS Algarve, IP. 

ERS 

IGAS 

Outros 

 

 

Participação / Consulta 

(Ex: Comissão de utentes; Conselho 

consultivo; Conselho da comunidade; 

Comissão de trabalhadores) 
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Órgãos Constituição / Nomeação Refª e/ou Observações 

Apoio Técnico no domínio do acesso aos 

cuidados de saúde 

(Ex: Unidade Hospitalar de Gestão de 

Inscritos para Cirurgia; Unidade Hospitalar da 

Consulta a Tempo e Horas; Unidade 

Integrada para o Acesso a Cuidados de 

Saúde) 

 

Sistemas CTH – Tempos da ACSS 

DSPP – Departamento de Saúde Pública e 

Planeamento da ARS Algarve, IP 

             

 

 

Outras Comissões (apoio à gestão)   

 

 

 

 

Unidade de Apoio à Gestão 

Gabinete do Cidadão e respectivos Gabinetes do Utente 

Comissão de Ética da ARS Algarve 

Observatório Regional do Gabinete do Cidadão da Região de 

Saúde do Algarve 
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Órgãos Constituição / Nomeação Refª e/ou Observações 

 

 

Gabinete do Utente 

Telefone 

e-mail    

 

 

1(um) Gabinete Cidadão do ACES 

Gabinete do Cidadão do ACES Algarve II – 

Barlavento 

Rua Manuel Dias, Sítio de São Sebastião  

8500-723 Portimão 

Telf. 282 420 160   Fax 282 420 168 

gabcidadao-ptm@arsalgarve.min-saude.pt 

 

7 (sete) Gabinetes do Utente 

Gabinete do Utente do Centro de Saúde de 

Aljezur 

Rua dos Bombeiros Voluntários  

8670-130 Aljezur 

Telf. 282 990 200  Fax 282 990 201 

gabutente-ajz@arsalgarve.min-saude.pt 

 

Gabinete do Utente do Centro de Saúde de Lagoa 

Urbanização dos Vales 

Rua do Centro de Saúde 

8400-413 Lagoa 

Telf. 282 340 370    Fax 282 340 379 

gabutente-lga@arsalgarve.min-saude.pt 

 

mailto:gabcidadao-ptm@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:gabutente-ajz@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:gabutente-lga@arsalgarve.min-saude.pt
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Órgãos Constituição / Nomeação Refª e/ou Observações 

 
Gabinete do Utente do Centro de Saúde de Lagos 

Estrada Nacional 125 

8600-296 Lagos 

Telf. 282 780 000   Fax 282 780 005 

gabutente-lgs@arsalgarve.min-saude.pt 

 

Gabinete do Utente do Centro de Saúde de 

Monchique 

Estrada Nacional n.º 266 

Telf. 282 910 100 Fax  282 913 762 

gabutente-mcq@arsalgarve.min-saude.pt 

 

Gabinete do Utente do Centro de Saúde de 

Portimão 

Rua Manuel Dias, Sítio de São Sebastião  

8500 – 723 Portimão 

Telf. 282 420 160       Fax  282 420 169 

gabutente-ptm@arsalgarve.min-saude.pt 

 

Gabinete do Utente do Centro de Saúde de Silves 

Rua Cruz de Portugal 

8300-167 Silves 

 

 

mailto:gabutente-lgs@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:gabutente-mcq@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:gabutente-ptm@arsalgarve.min-saude.pt
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Órgãos Constituição / Nomeação Refª e/ou Observações 

 
Telf. 282 440 020   Fax 282 444 628 

gabutente-slv@arsalgarve.min-saude.pt 

 

Gabinete do Utente do Centro de Saúde de Vila 

do Bispo 

Sítio das Eiras 

8650-405 Vila do Bispo 

Telf. 282 639 179   Fax 282 990 201 

gabutente-vbp@arsalgarve.min-saude.pt 

 

 

1.3 Sistemas de Informação 

 

Aplicações informáticas Gerais 

 

Quadro 2. Aplicações informáticas gerais em uso 

Aplicações informáticas Em uso 

1. SONHO 
Sistema Administrativo para os Cuidados de 

Saúde Primários e Cuidados Hospitalares 
 

2. SINUS 
Sistema de Informação Nacional dos Cuidados 

de Saúde Primários 
X 

3. SCLINICO 
Sistema informático para registos clínicos a 

realizar por médicos e enfermeiros 
X 

4. SI CTH 
Sistema Informática para a Consulta a Tempo 

e Horas 
X 

5. SIGLIC 
Sistema Informático de Gestão das Listas de 

Inscritos para Cirurgia 
 

6. VAI 
Via de Acesso Integrado – Sistema de 

Referenciação 
 

7. GESTCARE CCI 

Sistema Informático para registo e 

monitorização da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados 

X 

mailto:gabutente-slv@arsalgarve.min-saude.pt
mailto:gabutente-vbp@arsalgarve.min-saude.pt
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Aplicações informáticas Em uso 

8. RNU Registo Nacional de Utentes X 

9. PDS 
Plataforma de Dados da Saúde (registo de 

cirurgia segura, Prescrição eletrónica e outros) 
X 

10. SGES Sistema de Gestão de Entidades de Saúde  

11. SIM@SNS 

Sistema Informação Monitorização do Serviço 

Nacional de Saúde com três componentes: 

SDM@SNS 

SIARS 

MIM@UF 

X 

12. SICA 
Sistema de Informação de Contratualização e 

Acompanhamento 
X 

   

   

   

 

 

Aplicações informáticas Específicas 

Outras aplicações informáticas utilizadas que envolvem o acesso a cuidados de saúde. 

 

Quadro 3. Aplicações informáticas específicas em uso 

Nome comercial da 

aplicação 

Descrição das funcionalidades da 

aplicação 

Serviços/unidades Funcionais 

que usam a aplicação 

GHAF Acesso aos dados de gestão e logística 

no âmbito de compras, lotes de 

encomenda e transferências entre as 

várias Unidades, conjuntamente com o 

Laboratório, Farmácia e Armazém 

 

UCSP/USF/UCC/ECSCP 

BAS Acesso ao sistema que gere os 

Benefícios Adicionais de Saúde. 
UCSP 

SGI Sistema de Informação Modular UCSP/USF/UCC/ECSCP/USP 

INTRA HYT Controlo de INR UCSP/USF/UCC/ECSCP 

SGTD Gestão de todo o circuito associado ao 

transporte programado de doentes não 

urgentes/emergentes, desde a prescrição 

da credencial de transporte, aprovação, 

realização do transporte, validação pela 

entidade destino (prestadora) e 

UCSP/USF/UCC/ECSCP 
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contabilização. 

SIMMA - RCCU Ao Núcleo de Rastreios compete a 

articulação, informação, monitorização e 

avaliação de cada programa de rastreios, 

de acordo com as estratégias nacionais e 

regionais implementadas pelo Ministério 

da Saúde e pela ARS do Algarve I.P. 

UCSP/USF 

SISO Acesso a aplicações: SISO, Auditoria e BI 

- Monitorização 

A promoção da saúde e a prevenção da 

doença, asseguradas pelas equipas de 

saúde escolar, são o suporte 

indispensável da intervenção curativa, 

operacionalizada através da atribuição de 

um cheque-dentista a utilizar num médico 

prestador aderente ao PNPSO. 

UCSP/USF 

HOMEBANKING-IGCP Serviço que se destina aos organismos 

públicos com autonomia administrativa, 

aos serviços e fundos autónomos e aos 

organismos cuja gestão financeira e 

patrimonial se rege pelo regime jurídico 

das entidades públicas empresariais. 

UCSP 
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Segurança da informação 

 

Métodos e parâmetros de segurança e salvaguarda da confidencialidade da informação respeitante 

aos Utentes, nos termos da legislação em vigor 

Quadro 4. Descrição dos métodos e parâmetros de segurança da informação dos utentes 

 

As aplicações informáticas exigem acessos personalizados, facilitando a verificação do 

reconhecimento dos utilizadores do sistema através de password individual e confidencial, 

obedecendo a autorização prévia da comissão nacional de protecção de dados. 

 

 

2. Regulação, organização e controlo interno 

2.1 Documentos de orientação 

Descrição de outros aspetos de regulação, organização e controlo interno com reflexo no acesso a 

cuidados de saúde. 

 

Quadro 5. Descrição dos métodos e parâmetros de segurança da informação dos utentes 

DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO Sim Não 
Refª e/ou 

Observações 

1.1 O Regulamento Interno (global) da instituição identifica as estruturas responsáveis pelo 

acesso a cuidados de saúde? 
X   

1.2.Os Planos e Relatórios de Atividades incluem pontos relacionados com a matéria do 

acesso? 
X   

1.3. Os Planos e Relatórios apresentam avaliação da capacidade instalada/rentabilização 

dos recursos materiais e humanos disponíveis, designadamente ao nível das consultas e 

outras áreas de cuidados dos centros de saúde, consultas externas, MCDT, Bloco 

Operatório (qd. aplicável)?  

X   
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DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO Sim Não 
Refª e/ou 

Observações 

1.4. Enumeração de Regulamentos/Manuais de Procedimentos de Sectores/Serviços fundamentais e/ou com 

afinidade temática com o acesso (gestão de doentes, Serviço Social, Gabinete do Utente, Serviços 

Financeiros/Contratualização) 

1. Regulamento de Fundos de Caixa; 

2. Regulamento de Taxas Moderadoras; 

3. Regulamento da Unidade de Apoio à Gestão; 

4. Regulamento do Gabinete do Cidadão; 

5. Orientações de Acesso a Consultas de Recurso do Dia; 

6. Orientações para realização de Agendas Médicas; 

7. Orientações de acesso a consultas para Hospital de referência; 

Existem Protocolos de Referenciação para Consulta de Especialidade Hospitalar, 

disponíveis na pasta DOC. ACES nos computadores médicos, visíveis para acesso 

em todos os ambientes de trabalho (PC). 

8. Orientações para procedimentos na determinação de HgA1C; 

Existência de resumo operativo e panfleto da APDP em salas de Enfermagem de 

atendimento ao utente diabético. 

9. Orientações para acesso ao Rastreio do Cancro do Colo do Útero; 

Orientações internas disponibilizadas na pasta DOC ACES visível para acesso em 

todos os ambientes de trabalho (PC). 

10. Orientações sobre Rastreio do CCR; 

11. Orientações para Saúde Oral; 

12. Orientações sobre Consulta de Cessação Tabágica; 

13. Orientações sobre Oxigenoterapia; 

14. Outras Orientações disponibilizadas. 

- Aos Coordenadores das diversas Unidades Funcionais ocorreu a 

disponibilização da documentação necessária para a contratualização 

interna entre as mesmas e o ACES; 

- Orientações sobre alterações legais na cobrança de taxas moderadoras; 

- Orientações sobre acesso à vacinação contra a gripe sazonal, acesso de 

Utentes e Planos de Contingência (Verão e Inverno); 

- Orientações diversas emanadas pelas ARS Algarve, DGS e Tutela. 
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2.2 Implementação da carta dos direitos de acesso 

Quadro 6. Medidas realizadas para a implementação da carta dos direitos de acesso 

Medidas implementadas Sim Não Refª e/ou Observações 

2.2.1 Existe estrutura multidisciplinar interna tendo em vista a 

implementação da carta dos direitos de acesso? 

 Indicar os serviços envolvidos e constituição 

X  O CCS do ACES e o Gabinete do Cidadão. 

2.2.2 No caso afirmativo, existe suporte de regulação de 

procedimentos para o efeito? 

 Indicar a data de deliberação do CA e Normativo Interno de 
publicitação 

 x  

2.2.3 Estão definidos pela própria instituição, ou de acordo com a(s) 

instância(s) de  contratualização, indicadores de resultados na 

componente do acesso e de produção?     

 Apresentar em anexo os indicadores definidos  

X  

Plano de Acão das Unidades Funcionais –  

Desempenho Assistencial – Acesso –  

   TMRG (Anexo I) e Plano de Desempenho do       

ACES, este último ínsito no SICA. 

    

2.2.4. Em caso afirmativo, os indicadores têm em conta os Tempos 

de Resposta Garantidos fixados pela instituição e integrados nos 

seus planos de atividades e de desempenho? 

X   

2.2.5 Os indicadores de resultados direcionados ao acesso são 

utilizados a todos os níveis da instituição (verticais e horizontais)? 

Especificar 

X              

Os indicadores de contratualização interna e 

externa podem ser visualizados no Portal do 

SNS, na área da contratualização. 

2.2.6 A instituição utiliza estes indicadores para efetuar relatórios 

periódicos de situação (para além do relatório anual previsto na Lei 

n.º 15/2014, de 21 de Março? 

 
          

X 
 

2.2.7 Existem planos especiais de monitorização e correção de 

desvios e/ou incumprimento de objetivos? 
 X      

2.2.8 Verificam-se, com regularidade, processos de revisão crítica 

da relevância e atualidade dos indicadores utilizados e respetiva 

comunicação às entidades e organismos competentes? 
X  

No momento da negociação das metas de 

contratualização e/ou durante a respetiva 

monitorização 

2.2.9 Estão definidos procedimentos de controlo para minimizar o 

risco de erros, insuficiência, inadequação e eventual desvirtuação de 

informação (que constitui fonte ou está associada aos indicadores 

de resultados)? 

 X  

2.2.10 Foram fixados, nos termos da lei, os Tempos de Resposta 

Garantidos?  
X  

De acordo com a legislação em vigor sobre a 

matéria. 

2.2.11 Foram estabelecidos Tempos de Resposta Garantidos para 

as diferentes áreas de prestação de cuidados?  

Apresentar os tempos em mapa anexo 

X    
De acordo com a legislação em vigor sobre a 

matéria. 

2.2.12 Os Tempos de Resposta Garantidos fixados constam dos 

Planos e Relatórios de Atividades? 
X   

2.2.13 Os Tempos de Resposta Garantidos foram integrados no 

Contratos-programa/ Plano de Desempenho? 
X   

2.2.14 Está afixada, em locais de fácil acesso e consulta, informação 

27ctualizada relativa ao Tempos de Resposta Garantidos para os 

diversos tipos de prestações e por patologia ou grupos de 

patologias? 

Especificar 

X  

A informação está afixada em todas as 

Unidades de Saúde (Centros de Saúde e 

Extensões de Saúde). 

(Anexo II). 

2.2.15 Está disponível, no sítio da internet, informação atualizada 

das áreas de atividade/serviços disponíveis e a capacidade 

instalada e, mais concretamente, os respetivos Tempos de 

Resposta Garantidos, nas diversas modalidades de prestação de 

cuidados de Saúde? 

X  

Tal informação é disponibilizada pela ARS 

Algarve no respetivo sítio e/ou por outros 

meios entendidos por pertinentes/necessários. 
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Medidas implementadas Sim Não Refª e/ou Observações 

2.2.16 Existe comprovativo, mediante registo ou impresso próprio, 

da prestação de informação aos utentes no ato de pedido ou 

marcação de consulta, tratamento ou exame, sobre os Tempos de 

Resposta Garantidos para prestação dos cuidados de que 

necessita? 

Indicar 

X  Anexo III 

2.2.17 Em caso de referenciação para outra unidade de saúde, 

estão definidos procedimentos para informar os utentes sobre o 

tempo máximo de resposta garantido para lhe serem prestados os 

respetivos cuidados no estabelecimento de referência? 

Indicar 

X  

No momento da referenciação para o Hospital 

de referência, o médico indica se existe ou 

não urgência na consulta pretendida e quais 

os tempos máximos de resposta previstos. 

2.2.18 O relatório anual sobre o acesso foi divulgado e publicado em 

suporte autónomo ou consta do Relatório de Atividades e/ou do 

Plano de desempenho? 

X                    Em suporte autónomo. 

2.2.19 As reclamações e/ou sugestões relativas ao acesso são 

objeto de tratamento próprio, independentemente da sua 

génese/proveniência (Gabinete do Utente, Entidade Reguladora da 

Saúde, etc.)? 

Apresentar quadro-resumo discriminando tipo de reclamação, 

origem, objeto, consequências (anexo) 

X                        Anexo IV 

2.2.20 As sugestões e reclamações ou outras formas de 

participação dos utentes/cidadãos na melhoria do acesso são 

integradas na avaliação e medidas de correção? 

X   

2.2.21 A Entidade Reguladora da Saúde promoveu diligências, 

intervenções ou outras medidas junto da instituição, em resultado de 

reclamações relativas ao acesso a cuidados de saúde? 

X   

2.2.22 Foram constituídos/abertos processos sancionatórios em 

resultado de reclamação e/ou mero incumprimento da Lei? 

Quantificar e caracterizar 

X  

Todos os eventuais pedidos de processos de 

inquérito/disciplinares são remetidos para a 

ARS Algarve, para a respetiva instrução, 

sendo, por isso, o Gabinete Jurídico e do 

Cidadão da mesma, detentor de toda a 

informação sobre a matéria. 

                     

2.2.23 O Relatório sobre o Acesso foi objeto de auditoria pela 

Inspeção-geral das Atividades em Saúde? 
 X  
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Parte II 

 

Análise Global de Tempos Máximos de 

Resposta Garantidos no SNS 

Cuidados de Saúde Primários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados ínsitos no quadro seguinte demonstram que alguns dos Tempos de 

Resposta (TR) efetivos praticados pelo ACES Algarve II – Barlavento, não estão de 

acordo com os Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), regulados pela Lei 

nº 14/2014 de 21 de março, alterada pelo Decreto-Lei nº44/2017, de 20 de abril e 

pela Portaria n.º153/2017, de 4 de maio. 

A tal facto está subjacente, não só a ainda carência de recursos humanos médicos, 

mas também a de administrativos. 

Na realidade, existe o manifesto interesse público e a necessidade premente de dotar 

as populações com estabilidade de clínicos, situação que teima em persistir 

nalgumas áreas de influência do ACES Algarve II – Barlavento ou mesmo a 

existir/agravar noutras, contrariando assim o objectivo primeiro que é conceder 

médico de família a todos os Utentes, por forma a garantir uma maior e mais real 

acessibilidade aos cuidados de saúde. 

Considerando que: 

 -a não continuidade de cuidados e acompanhamento de qualidade, assim como a não 

proximidade dos mesmos, tem efeitos negativos para os cidadãos; 

-que se impõe a promoção de adequada gestão de necessidades/prioridades, no 

sentido de serem minimizadas as assimetrias existentes, 

o ACES Algarve II – Barlavento tem vindo e continuará a desenvolver 

diligências/contactos por forma a que, de forma paulatina, a alocação de 

profissionais seja uma realidade e por consequência exista uma evidente melhoria 

dos cuidados prestados, onde a acessibilidade e a qualidade sejam disponibilizadas a 

todo o tempo, havendo a garantia do cumprimento dos TMRG definidos por 

legislação. 
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1. Tempos Máximos de Resposta  

Neste capítulo são apresentados os Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), regulados 

pela Lei nº 14/2014 de 21 de março, alterada pelo Decreto-Lei nº44/2017, de 20 de abril e pela 

Portaria n.º153/2017, de 4 de maio, assim como os Tempos de Resposta Garantidos (TRG) 

determinados para a entidade e Tempos de Resposta (TR) efetivos praticados pela entidade em 

2017. 

Quadro 7. TMRG, TRG e TR da entidade para 2017 nos Cuidados de Saúde Primários 

Tipo de Cuidados de Saúde e 

Nível de Acesso 
TMRG TRG TR 2017 

Cuidados de saúde prestados na unidade funcional do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES), a pedido do utente, 

familiares, cuidadores formais ou informais 

Motivo relacionado com doença 

aguda 

Atendimento no próprio dia do 

pedido 

Atendimento no próprio dia do  

pedido 

Atendimento no próprio dia do 

pedido 

Motivo não relacionado com 

doença aguda 

15 dias úteis contados da 

receção do pedido 

15 dias úteis contados da 

receção do pedido 

19,19% das consultas 

pedidas ultrapassaram os 15 

dias úteis 

Pedido consulta de outras entidades (Hospitais, Centro de contactos SNS 24, RNCCI) 

Motivo relacionado com doença 

aguda 

Atendimento no próprio dia do 

pedido 

Atendimento no próprio dia do 

pedido 

Atendimento no próprio dia do 

pedido 

Motivo não relacionado com 

doença aguda 

30 dias úteis contados da 

receção do pedido 

30 dias úteis contados da 

receção do pedido 

Informação não disponível no 

SIARS 

Consulta no domicílio 

Programadas pelos profissionais 

da unidade funcional 

De acordo com o plano de 

cuidados previsto 

De acordo com o plano de 

cuidados previsto 

De acordo com o plano de 

cuidados previsto 

Necessidades expressas a serem resolvidas de forma indireta 

Renovação de medicação em 

caso de doença crónica 

72 horas contadas da 

receção do pedido 

72 horas contadas da 

receção do pedido 

2,28% dos pedidos 

ultrapassaram as 72 horas 

Relatórios, cartas de 

referenciação, orientações e 

outros documentos escritos 

72 horas contadas da 

receção do pedido 

72 horas contadas da 

receção do pedido 

Informação não disponível no 

SIARS 

Consultas programadas pelos profissionais da unidade funcional do ACES 

Consultas programadas pelos 

profissionais da unidade 

funcional do ACES 

Sem TMRG geral aplicável; 

dependente da periodicidade 

definida nos programas 

nacionais de saúde e ou 

avaliação do clínico. 

Sem TMRG geral aplicável; 

dependente da periodicidade 

definida nos programas 

nacionais de saúde e ou 

avaliação do clínico. 

Sem TMRG geral aplicável; 

dependente da periodicidade 

definida nos programas 

nacionais de saúde e ou 

avaliação do clínico. 
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Tipo de Cuidados de Saúde e 

Nível de Acesso 
TMRG TRG TR 2017 

 

 

 

 

 

Consulta no domicílio 

A pedido do utente, familiares, 

cuidadores formais ou 

informais 

24 horas contadas da 

receção do pedido, se a 

justificação do pedido for 

aceite pelo profissional 

24 horas contadas da 

receção do pedido, se a 

justificação do pedido for 

aceite pelo profissional 

 

13,49 ultrapassaram  as 24 

horas 

Programadas pelos 

profissionais da unidade 

funcional 

De acordo com o plano de  

cuidados previsto 

De acordo com o plano de 

cuidados previsto 

De acordo com o plano de 

cuidados previsto 
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Parte III 

 

ANÁLISE ESPECÍFICA DE UNIDADES DE 

CUIDADOS DE SAÚDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados reportados nesta Parte, verifica-se uma redução do número 

de consultas nas diversas áreas, à exceção daquelas inerentes à vigilância de doentes 

diabéticos e de doentes hipertensos. 

O ACES Algarve II – Barlavento sendo o mais carenciado a nível da Região do Algarve, 

tem tido como pilares de sustentabilidade, por forma a garantir a necessária 

acessibilidade aos respectivos Utentes, o recurso a médicos de Cuba, no âmbito do 

protocolo celebrado entre Portugal e aqueles País, assim como a horas médicas 

mediadas por empresa de prestação de serviços, o que, na maioria das vezes, tem 

sido insuficiente. 

Por outra parte, a nível do ACES Algarve II – Barlavento ocorreu em 2017, de uma 

forma geral, as seguintes contingências, que, indubitavelmente, estão subjacentes à 

referida redução de consultas, mormente: 

 saída de vários médicos do ACES; 

 fim de missão de alguns médicos cubanos; 

 transferência de médicos para USF’s; 

 aposentação de médicos; 

 empresa de prestação de serviços médicos somente a iniciar no final de abril 

e em maio/2017; 

 menos 3 (três) locais de consultas no âmbito do Plano de Contingência – 

Módulo Verão (em 2016, decorreram em Armação de Pêra, Carvoeiro, Alvor e Sagres, sendo 

que em 2017, apenas em Armação de Pêra). 
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1. Unidades de Cuidados de Saúde Primários (ACES e ULS) 

Neste capítulo, são apresentados os números de consultas e vigilâncias realizadas pelo ACEs 

Algarve II - Barlavento, em 2017, por área de cuidados. 

Quadro 8. Números de consultas e vigilâncias realizadas por área de cuidados, em 2017 

Área de Cuidados 2015 2016 2017 
Δ 2016/2017 Δ 2015/2017 

Valor
1
 %

2
 Valor

3
 %

4
 

Consultas de Medicina Geral e 

Familiar (MGF) 
350.404 333.963 320.413 -13.550 -4,06 -29.991 -8,56 

Consultas de saúde infantil 43.316 39.922 37.650 -2.272 -5,69 -5.666 -13,08 

Consultas de saúde materna 10.392 9.882 10.262 380 3,85 -130 -1,25 

Consultas de planeamento familiar 9.017 8.239 7.982 -257 -3,12 -1.035 -11,48 

Vigilâncias de doentes diabéticos 

20.808 

(utilizadores 

vigiados) 

21.040 

(utilizadores 

vigiados) 

21.351 

(utilizadores 

vigiados) 

311 1,48 543 2,61 

Vigilâncias de doentes 

hipertensos 

32.053 

(utilizadores 

vigiados) 

32.985 

(utilizadores 

vigiados) 

33.859 

(utilizadores 

vigiados) 

     874 2,65 1.806 5,63 

Consultas médicas no domicílio 1.697 1.609 1.287 -322 -20,01 -410 -24,16 

Consultas de enfermagem no 

domicílio 
20.561 18.755 17.575 -1.180 -6,29 -2.986 -14,52 

 

 

Pese embora a variação de 2016 para 2017 seja, a nível de ACES e em termos médicos, de mais 9 

profissionais, tal só, maioritariamente, teve efeitos no último trimestre de 2017, com a entrada em 

outubro/novembro de novos 13 (treze) recém-especialistas. Todavia, desses recém-especialistas, 

um deles ausentou-se logo após ter iniciado funções (por motivo de acidente ocorrido em 

novembro) e o outro ainda não se apresentou ao serviço (gravidez de risco e consequente licença 

parental). Um outro profissional, encontra-se, apenas, adstrito a funções no ACES durante dois dias 

por semana. 

Pelo facto de tal entrada de recém-especialistas ter ocorrido substancialmente com algum atraso, 

comparativamente com os anos anteriores (outubro/novembro de 2017), não colmatou 

temporalmente as saídas de profissionais verificadas anteriormente a essas datas e antes 

expressas, tendo contribuído para a diminuição das consultas em análise. 

Por outra parte, o elevado absentismo de alguns profissionais médicos, assinalado em 2017, é 

igualmente uma contingência que contribuiu para a verificada diminuição de consultas. 

                                                           
1 Δ 2017/2016 Valor = Nº consultas 2017 – Nº consultas 2016 
2 Δ 2017/2016 % = (Nº consultas 2017 – Nº consultas 2016)/Nº consultas 2016 x 100 
3 Δ 2017/2015 Valor = Nº consultas 2017 – Nº consultas 2015 
4 Δ 2017/2015 % = (Nº consultas 2017 – Nº consultas 2015)/Nº consultas 2015 x 100 
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RELATÓRIO ANUAL SOBRE O ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE 2017 (ACES Algarve II - Barlavento) 

 

Anexos 

Anexo I - Plano de Ação (IDG) – Visão Global – das UCSP’s e das USF’s, sendo contemplada 

na Área Desempenho, Sub-Área Acesso, a Dimensão Tempos Máximos de Resposta 

Garantidos. Nesta Dimensão e em 2017, no âmbito da contratualização interna, o ACES 

exigiu às referidas Unidades Funcionais o cumprimento a 100 % dos TMRG. 

 

Anexo II – TMRG no acesso a cuidados de saúde no SNS – Publicação do Diário da 

República, 1.ª série, n.º 86, de 4 de maio de 2017, Carta dos Direitos de Acesso aos 

Cuidados de Saúde pelos Utentes do SNS e Tempos Máximos de Resposta Garantidos no 

Acesso a Cuidados de Saúde (publicação da ERS). 

 

Anexo III – Comprovativo de registo de marcação. 

 

Anexo IV – Caracterização das reclamações. 



 
 

 

 






















