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EDITORIAL

Marta Temido
Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I.P.

O   timizar recursos, gerar eficiência é a fórmula que a ACSS 
encontrou para definir a sua missão. E esta edição do 
ACONTECE, focada no segundo trimestre de 2016, pre-

tende partilhar aquele que tem sido o reflexo técnico da ação 
governativa nesta matéria.

Em maio passado, sob a designação de “Livre Acesso e Circu-
lação no SNS”, o resultado de um notável esforço conjunto de es-
truturas centrais e equipas de saúde permitiu dar resposta a uma 
das mais antigas aspirações dos utentes dos serviços públicos 
de saúde – escolher o hospital onde são consultados. Concreti-
zada a promessa, importa agora monitorizar a evolução do com-
portamento dos utentes e daí retirar os ensinamentos possíveis.

Também enquadrada nos termos de referência da contratuali-
zação externa de 2016 assinada em maio, teve início o Programa 
de Incentivo à Realização de Atividade Cirúrgica no SNS, orien-
tado pelo princípio da rentabilização da capacidade instalada na 
rede pública, do reforço da competitividade interna e da melhor 
resposta às necessidades assistenciais cirúrgicas. Pretende-se 
que, no futuro próximo, as instituições possam interagir através 
da plataforma de Gestão Partilhada de Recursos no SNS, con-
quistando-se maior agilidade e transparência na relação.

Já em junho, o Núcleo do Internato Médico da ACSS garantiu 
a realização de mais uma época de escolha da área de espe-
cialidade pelos médicos internos. Foram colocados 1.676 can-
didatos. Este processo – em que pela primeira vez foi possível 
disponibilizar a consulta remota do processo de escolhas on-line 
– contou com o apoio fundamental do CNIM e da ANEM. O con-
curso para o preenchimento de 338 vagas de Medicina Geral e 
Familiar, num regime especial e transitório sem fase de entrevista, 
começou, entretanto, a ser preparado, estimando-se a sua con-
clusão na primeira quinzena de julho.

Finalmente, uma nota sobre a entrevista com o Coordenador 
da Reforma do SNS para os Cuidados Continuados. Num mo-
mento em que se assinalaram os 10 anos da criação da RNCCI 
e atentas as competências da ACSS neste domínio, a escolha 
não podia ser outra que a de dar a voz ao Prof. Manuel Lopes – a 
domiciliação de cuidados e o estatuto do cuidador informal são 
os grandes desafios identificados e eles surgem alinhados com 
o sentido de tantos projetos inovadores que o Seminário com os 
Promotores dos EEA Grants vieram publicamente apresentar e 
de que também aqui se dá notícia.

Dos outros desafios, daqueles que, seguramente, o 
terceiro trimestre de 2016 trará, cá estaremos para falar 
no próximo ACONTECE. Entretanto, ao trabalho, com a 
convicção de que não basta fazer diferente, é preciso 
fazer melhor! 
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NOTÍCIAS

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integra-
dos (RNCCI) assinalou as comemorações do 10º 
aniversário com o Encontro Nacional da RNCCI, 

que decorreu a 6 e 7 de junho, no Colégio do Espírito 
Santo (Universidade de Évora). A ACSS esteve presente 
através da presidente Marta Temido e do vogal Ricardo 
Mestre.

Criada em 2006, a rede permite a adequação dos 
cuidados às necessidades de reabilitação ou de manu-
tenção de funções básicas do indivíduo, permitindo aos 
utentes recuperarem a autonomia para as atividades da 
vida diária, assim como a redução do seu grau de de-
pendência.

Évora recebeu comemorações 
do 10.º Aniversário da RNCCI

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integra-
dos (RNCCI) terá mais 756 camas até ao final de 
2016. Este reforço permitirá aumentar a capacida-

de de resposta nesta área e reduzir as listas de espera 
atuais, o que irá refletir-se no alargamento e melhoria dos 
serviços prestados em cuidados continuados, sendo 
este um dos objetivos inscritos no programa de Saúde 
do XXI Governo Constitucional.

O Ministério da Saúde tem apostado na expansão da 
rede, de forma a suprir carências, o que contribuirá para 
a “qualidade de vida e para a consolidação de uma so-
ciedade mais justa e solidária”.

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados

Mais 756 camas até ao final de 2016
Apesar do número de utentes, a aguardar vaga, se si-

tuar nos 2.355, dados relativos ao mês de abril, tem-se 
registado um esforço acrescido entre as organizações 
para satisfazer e prestar os cuidados requeridos por par-
te das pessoas que se encontram em situação de de-
pendência, sejam estas ao nível de saúde ou de cariz 
social.

De referir que houve uma evolução da RNCCI, desde 
a sua criação até aos dias de hoje, registando um total 
de 7.759 camas, em dezembro de 2015, comparativa-
mente com as 2.870, existentes no final de 2008.
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ENTREVISTA

ACONTECE – Que diagnóstico faz sobre a RNCCI 
atual?

Manuel José Lopes – Como é do conhecimento pú-
blico, esta rede nacional completa, em 2016, 10 anos de 
existência. Por tal razão interessa fazer um diagnóstico 
como forma de projetar o seu desenvolvimento.

De forma sucinta diria que a RNCCI foi a renovação 
mais importante no SNS desde a sua criação. A mudan-
ça traduziu-se na criação de um novo nível de cuidados, 
através do qual pretende-se dar resposta à transição epi-
demiológica que decorre da transição demográfica que 
a população portuguesa tem sofrido. Ou seja, a RNCCI é 
a resposta às situações de dependência frequentemente 
associadas à cronicidade.

Apesar disto, a rede, e no que concerne ao número de 
camas, atingiu apenas cerca de 55 por cento dos níveis 
de desenvolvimento projetados para este ano. Adicio-
nalmente constata-se que a distribuição das camas pelo 
território nacional tem algumas assimetrias, sendo, neste 
caso, as regiões de maior carência as áreas metropoli-
tanas de Lisboa e Porto. Verifica-se também que se tem 
privilegiado o desenvolvimento de respostas que promo-
vem a institucionalização, em detrimento de respostas 
que promovam a domiciliação. 

Por último, foi-se acentuando a evidência da necessi-
dade do desenvolvimento de novas respostas, nomea-
damente para as pessoas com dependência psicosso-
cial e para as crianças dependentes, entre outras.

ACONTECE – Quais as prioridades para o desen-
volvimento da rede e quais as medidas que prevê 
adotar para o seu desenvolvimento?

MJL – Face ao diagnóstico atrás apresentado foi ela-
borado um Plano de Desenvolvimento, documento pú-
blico que pode ser consultado no Portal do SNS. Nesse 
documento estão explicitadas as bases conceptuais e 
empíricas, bem como as estratégias de desenvolvimen-
to. De entre estas destacamos:
• Reforço dos cuidados continuados integrados 

prestados no domicílio e em ambulatório 
 A domiciliação dos cuidados é uma aposta estratégica 

estruturante na medida em que, ao mesmo tempo que 
vai ao encontro das preferências das pessoas depen-
dentes, está de acordo com as recomendações interna-
cionais, contribui para uma maior efetividade dos cuida-
dos e torna o sistema mais sustentável, uma vez que os 
cuidados são consideravelmente menos onerosos. 

 Esta opção estratégica inclui o reforço da capacida-
de de intervenção no domicílio através das equipas de 

“A RNCCI 
foi a renovação 
mais importante 
no SNS desde 
a sua criação”
Manuel José Lopes foi o responsável escolhido 
pelo Ministro da Saúde para liderar a reforma 
da área dos Cuidados Continuados Integrados 
no Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Personalidade com mérito reconhecido 
no setor da saúde, no ano em que a rede 
celebra o 10.º aniversário, pretende reforçar 
a capacidade de resposta institucional e 
domiciliária da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI). Manuel José Lopes, coordenador da  reforma do SNS para os cuidados continuados

A domiciliação dos cuidados 
é uma aposta estratégica 

estruturante

Entrevista a Manuel José Lopes
Coordenador Nacional da Reforma do SNS 
para os Cuidados Continuados Integrados

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/02/Plano-de-desenvolvimento-da-RNCCI-2016-2019-Ofi%CC%81cial-Anexo-III.pdf
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ENTREVISTA
cuidados continuados integrados. Para o efeito estas 
equipas carecem de uma adequada dotação de profis-
sionais, mas também de um reforço de competências. 
Preconizamos ainda uma articulação destas equipas 
com os serviços de apoio domiciliário da Segurança So-
cial. Adicionalmente, pretendemos, através da criação do 
estatuto do cuidador informal, desenvolver um novo pa-
tamar de relacionamento entre os profissionais e aqueles 
cuidadores, que permita não só incrementar a qualidade 
dos cuidados à pessoa dependente, mas também evitar 
que o cuidador informal entre em exaustão. 

 Ainda nesta estratégia destacamos a criação de uni-
dades de dia e promoção de autonomia, as quais se 
constituirão como respostas comunitárias de proximi-
dade e contribuirão para uma flexibilidade e diversida-
de de respostas de proximidade.

• Aumentar o número de vagas em cuidados conti-
nuados integrados, em todas as suas tipologias, 
num esforço conjunto com as organizações do ter-
ceiro setor e do setor privado, com especial inci-
dência nos grandes centros urbanos. 

 Trata-se de uma aposta que visa colmatar as atuais 
lacunas e assimetrias, principalmente nas regiões me-
tropolitanas. Estas deficiências são particularmente 
expressivas pelo facto de se verificarem em áreas de 
enorme densidade populacional. 

 O reforço da resposta passa também pela criação dos 
cuidados continuados integrados de saúde mental e 
dos cuidados pediátricos integrados. 

 Para a criação destas respostas serão desafiados o 
terceiro setor e o setor privado, como aliás é apanágio 
da RNCCI.

• Reforço da investigação e integração de TIC(s) com 
vista ao desenvolvimento de Ambientes de Vida As-
sistida (AVA). 

 O desenvolvimento sustentável da RNCCI precisa ser 
alicerçado na investigação. Carece em simultâneo 
de “sofrer” um upgrade tecnológico que lhe permita, 

através da criação de ambientes de vida assistida, 
criar condições de ainda maior efetividade de cuida-
dos, com incrementos ao nível da segurança. Para 
tanto preconizamos uma cada vez maior proximidade 
à Academia (universidades e politécnicos) e, em simul-
tâneo, um desafio aos profissionais para eles próprios 
se envolverem em equipas de investigação que per-
mitam a descoberta de novas abordagens e interven-
ções.

• Incremento da formação e da Governação Integra-
da de Saúde e Apoio Social. 

 Por último, destacamos esta dupla dimensão: forma-
ção e governação integrada. A diversidade e comple-
xidade, de situações de saúde das pessoas que uti-
lizam as múltiplas tipologias da rede, exigem que os 
profissionais de saúde se sujeitem a um processo de 
formação contínua que promova e desenvolva não só 
a filosofia de cuidados, mas também a capacidade de 
intervenção terapêutica.

 Por sua vez, entendemos que a governação integrada 
da RNCCI é uma exigência que decorre da sua matriz 
original. Todavia, precisamos ir mais além e definir in-
dicadores de qualidade relativos à prestação de cui-
dados, no que se refere a resultados em ganhos em 
autonomia, e/ou manutenção; continuar a desenvolver 
normas de procedimentos para os eventos críticos mais 
comuns: infeção nosocomial, feridas, quedas, inconti-
nência, desidratação, restrição física, entre outros; e por 
último, mas não menos importante, desenvolver um sis-
tema de contratualização que considere as necessida-
des de cuidados (grau de dependência) e promova os 
ganhos em saúde (ganhos de autonomia).

ACONTECE – Que medidas serão implementadas 
já este ano?

MJL – Será dada prioridade à criação das novas res-
postas, nomeadamente, cuidados continuados integra-
dos de saúde mental e cuidados pediátricos integrados. 
Relativamente a estas duas áreas, estão já em adiantada 
fase de desenvolvimento os processos de alteração legis-
lativa e a seleção das unidades piloto a abrir, bem como 
todos os procedimentos que lhe estão associados.

Ao mesmo tempo serão desenvolvidos os procedi-
mentos que levem à assinatura de um protocolo com 
a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que contribua 
para incrementar a resposta nesta cidade. 

No resto do país será feito um levantamento das estru-
turas construídas e não aproveitadas ou subaproveita-
das, para se equacionar a sua possível integração como 
resposta da RNCCI.

Será revisto o processo de referenciação dos doentes 
para a rede com os objetivos de o tornar clinicamente 

Adicionalmente, pretendemos, 
através da criação do estatuto do 
cuidador informal, desenvolver um 
novo patamar de relacionamento

O reforço da resposta passa também 
pela criação dos cuidados continuados 

integrados de saúde mental e dos
 cuidados pediátricos integrados. Para a 

criação destas respostas serão desafiados 
o terceiro setor e o setor privado, 
como aliás é apanágio da RNCCI.
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mais racional, o adequar aos tempos médios de internamento e de 
o desmaterializar. Será também desenvolvido um processo de recon-
ceptualização das equipas de cuidados continuados integrados que 
nos permita reequacionar as suas competências e enquadramento e 
com base nisso, definir rácios de equipas em função das caracterís-
ticas da população.

Serão ainda identificados os indicadores passíveis de serem ex-
traídos automaticamente do atual Sistema de Informação da Rede e, 
após o desenvolvimento dos procedimentos adequados, serão inseri-
dos no Portal do SNS (Transparência). A publicação de alguns indica-
dores já pode ser consultada no Portal.

Por último, serão desenvolvidos os procedimentos (em conjunto 
com a Segurança Social, a ACSS e a SPMS – Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde, EPE) que permitam melhorar o sistema de 
informação da Rede.

ACONTECE – Relativamente a 2016, está prevista a contratua-
lização de novas unidades? Quantas camas serão acrescentadas 
ao número atual da RNCCI? Qual é o investimento previsto?

MJL – Está prevista, para este ano, a contratualização de aproxima-
damente 700 novas camas, às quais acrescerá um número ainda em 
negociação de camas para os cuidados continuados integrados de 
saúde mental. O investimento global ronda os 16 milhões de euros.

ACONTECE – Quais os planos do Ministério da Saúde para a 
área dos cuidados continuados pediátricos?

MJL – Prevê-se, para o corrente ano, o início dos cuidados pediá-
tricos integrados, os quais assentarão numa articulação entre os di-
ferentes tipos de hospitais e os Agrupamentos de Centros de Saúde 
(ACeS), com o objetivo de criar uma resposta que privilegie a domi-
ciliação.

ACONTECE – Manter-se-ão as atuais tipologias de camas ou 
está prevista alguma alteração?

MJL – Neste processo de reforma não se exclui nenhuma possibi-
lidade, todavia, até ao presente momento, não está prevista qualquer 
alteração de tipologias.

ACONTECE – Para quando a entrada em funcionamento das 
Unidades de Dia e de Promoção da Autonomia (UDPA)?

MJL – Também neste caso calculamos, para o corrente ano, o início 
das primeiras UDPA. Para tanto, desenvolver-se-ão os procedimentos 
regulamentares necessários, para depois se poder proceder à sele-
ção das unidades piloto a implementar.

ACONTECE – Qual o papel que será reservado ao “cuidador 
informal”? Para quando está prevista a aprovação do respetivo 
estatuto?

MJL – De facto, o cuidador informal é alguém que no presente mo-
mento presta cerca de 80 por cento dos cuidados às pessoas depen-
dentes em domicílio. Tais cuidados são, frequentemente, prestados 
em condições precárias uma vez que o cuidador não tem os conhe-
cimentos, nem as condições, nem os meios necessários para o fazer. 
As consequências repercutem-se sobre o cuidador, o qual, por perce-
cionar a baixa eficácia dos cuidados que presta, malgrado o elevado 
esforço despendido, fica muito exposto à exaustão, passando assim 
de cuidador a pessoa que precisa ser cuidada. Repercutem-se tam-
bém sobre a pessoa dependente, a qual recebe cuidados que não 
promovem as suas potencialidades ou que podem até contribuir para 
o agravamento da situação.

É neste contexto e tendo como referência o programa de Governo, 
que nos propomos desenvolver o Estatuto do Cuidador Informal cujos 
objetivos genéricos são: 
• Melhorar o papel e qualidade de vida dos cuidadores informais e 

familiares; 
• Ajudar os cuidadores informais a combinar responsabilidades fami-

liares com o trabalho remunerado; 
• Melhorar o bem-estar físico e mental dos cuidadores informais e 

familiares;
• Compensar e reconhecer os cuidadores informais e familiares.

Alguns destes objetivos são alcançáveis ainda no corrente ano, 
como por exemplo tudo o que tenha a ver com a capacitação dos 
cuidadores, contribuindo assim para o bem-estar dos mesmos e das 
pessoas de quem cuidam. Outros terão que ser um pouco mais dife-
ridos no tempo, uma vez que exigem um processo negocial que terá 
que ocorrer no âmbito da concertação social e/ou têm repercussões 
orçamentais que precisam ser consideradas.

ACONTECE – Quais os planos para a área dos cuidados palia-
tivos?

MJL – A área dos cuidados paliativos carece de desenvolvimento, 
tal como todas as outras, e merecerá a nossa maior atenção, estando 
desde já a trabalhar com os diversos atores desenvolvidos, com o 
objetivo de serem consensualizados os modelos e formas de desen-
volvimento.

ACONTECE – Que importância atribui ao papel da Adminis-
tração Central do Sistema de Saúde para o desenvolvimento da 
RNCCI?

MJL – Diria que a ACSS tem um papel crucial no desenvolvimen-
to da Rede não apenas pelo previsto explicitamente sobre as suas 
responsabilidades de coordenação e acompanhamento da gestão da 
mesma, mas  também por todo o seu know how no que concerne ao 
contributo para a definição de políticas de gestão financeira, gestão 
de recursos humanos, adequação de sistemas de informação, entre 
muitos outros. Destacaria ainda o conhecimento histórico que detém 
e com base nisso, o importante contributo que pode dar na constru-
ção e consolidação das múltiplas articulações intersetoriais exigidas 
pela Rede.

Prevê-se, para o corrente 
ano, o início dos cuidados 

pediátricos integrados, os quais 
assentarão numa articulação 
entre os diferentes tipos de 

hospitais e os ACeS

https://www.sns.gov.pt/sns/reforma-do-sns/cuidados-continuados-integrados/gestao-de-recursos/


A   ACSS lançou a 16 de junho, um concurso de con-
tratação de médicos de Medicina Geral e Familiar 
(MDF) para a ocupação de um total de 338 vagas 

disponíveis, distribuídas pelo território nacional, confor-
me a lista publicitada através do Aviso nº 7530-B/2016, 
de 15 de junho.  

A iniciativa surge no âmbito do Decreto-Lei nº 24/2016, 
de 8 de junho, que estabelece um regime especial e 
transitório para admissão de pessoal médico, na cate-
goria de assistente, da carreira especial médica e da car-
reira médica das entidades públicas empresarias que in-
tegram o Serviço Nacional de Saúde (SNS), agilizando o 
processo de colocação de médicos recém-especialistas 

Mais médicos de família para as zonas carenciadas 
em Medicina Geral e Familiar que concluíram o internato 
médico na 1.ª época de 2016, dispensando a entrevis-
ta profissional de seleção, bem como outros profissio-
nais médicos interessados que não sejam detentores 
de uma relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado. 

Com o presente diploma, o Ministério da Saúde pre-
tende reforçar a capacidade do SNS, com colocação de 
pessoal especializado em zonas carenciadas, de forma 
a prestar cuidados de saúde de qualidade necessários 
à população, nomeadamente na área dos cuidados de 
saúde primários, através da atribuição de médico de fa-
mília a todos os cidadãos nacionais. 
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O Ministério da Saúde decidiu reduzir o valor das 
taxas aplicadas aos utentes, no acesso ao Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS). As alterações 

da tabela de valores, determinados pela Portaria nº 64-
C/2016, de 31 de março, estipulam, por exemplo, que 

Alterações no pagamento 
de taxas moderadoras

uma consulta normal em centro de saúde custe 4,5 eu-
ros ou, no atendimento no Serviço de Urgência Poliva-
lente dos hospitais seja de 18 euros. Os novos valores e 
regras de apuramento e cobrança de taxas moderado-
ras entraram em vigor em abril.

A Portaria nº 64-C/2016, de 31 de março,  determina 
também a eliminação do pagamento de taxas modera-
doras nos Meios Complementares de Diagnóstico e Te-
rapêutica (MCDT’s), nas seguintes situações:
• MCDT’s realizados em hospital de dia;
• MCDT’s realizados nos serviços de urgência, com refe-

renciação da rede de cuidados de saúde primários, do 
Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde 
(por exemplo Linha Saúde 24) ou do INEM.
Relativamente às isenções no pagamento das taxas,  

além das situações já previstas, passam a estar isen-
tos do pagamento de taxas moderadoras os dadores de 
sangue, os dadores de células, tecidos e órgãos e os 
bombeiros.

A dispensa do pagamento de taxas abrange ainda:
• A primeira consulta de especialidade hospitalar que te-

nha sido referenciada pelo médico de família;
• Em serviço de urgência referenciado pela rede de cui-

dados de saúde primários, pelo Centro de Atendimen-
to do SNS ou pelo INEM.

• Nos Cuidados de Saúde Primários, quando o utente é 
referenciado pelo Centro de Atendimento do SNS.

 

Internato Médico
Concluído o processo 
de escolhas para acesso 
à formação específica

O número de vagas disponíveis para ingresso na 
formação médica específica do Concurso do 
Internato Médico de 2016 foi totalmente preen-

chido no dia 20 de junho, dando-se por encerrado o 
referido procedimento.

O processo de escolhas teve início a 1 de junho, após 
a publicação da lista de vagas realizada a 13 de maio 
na página eletrónica da ACSS. Este ano foram preen-
chidas 1.676 vagas, sendo que 158 dos candidatos não 
obtiveram acesso a vaga na formação específica.



8

DESTAQUE

Como vai funcionar o novo sistema de Livre Aces-
so e Circulação no Serviço Nacional de Saúde? Qual 
a reação de profissionais e utentes? Por que é que 
esta medida pode melhorar o funcionamento do 
SNS? O ACONTECE visitou, em meados de maio, o 
ACeS de Póvoa de Varzim / Vila do Conde, uma das 
unidades piloto do novo sistema e percebeu porque é 
que médicos e doentes aplaudem a iniciativa.

O novo sistema de Livre Acesso e Circulação 
(LAC) do Utente no Serviço Nacional de Saú-
de (SNS) “é um grande avanço… estou muito 

satisfeita!”. O estado de alma da médica Maria José 
Campos, presidente do Conselho Clínico e de Saúde 
dos ACeS de Póvoa de Varzim / Vila do Conde refle-
te a reação de dirigentes, profissionais e utentes desta 
unidade de saúde, uma das que acolheu, a meados 
de maio, os ensaios sobre a nova funcionalidade que 
permite referenciar um utente para consulta de especia-
lidade e cirurgia, e que passa a integrar os sistemas de 
informação SClínico CSP e CTH. “Estamos a cerca de 

30 quilómetros do Porto, com bons acessos e transpor-
tes, e era frustrante não poder referenciar diretamente 
para o São João ou Santo António”, sublinha Judite Ne-
ves, a diretora executiva da mesma entidade. É tempo 
que se deixa de perder, é um favor a um colega que já 
não se pede, é menos incómodo do “vai e vem” para 
o doente, é menos incerteza quanto ao futuro, é cuidar 
melhor, é prevenir o agravamento da doença, é reco-
nhecer o profissionalismo do médico de família, é, no 
fundo, melhorar o SNS. Uma síntese que reflete as di-
ferentes opiniões que se vão ouvindo durante a visita 
que o ACONTECE fez à Unidade de Saúde Familiar de 
Santa Bárbara, situada em Vila do Conde.

António José Costa, de 74 anos, conhece a aflição 
da doença e a incerteza sobre como será tratado e por 
quem. A unidade “para onde fui enviado não me dava 
certezas sobre o melhor tratamento. Não me deram es-
perança. Foi muito penoso”. Valeu-se de conhecimentos 
para conseguir ser cuidado no Hospital de Santo Antó-
nio (Porto). Assim prefere e assim quer continuar, por 
isso, aplaude a oportunidade de escolha decidida pelo 

O Utente no centro do SNS

Judite Neves diretora executiva do ACeS Maria José Campos, Presidente do Conselho Clínico e de Saúde



Ministério da Saúde. “É muitas vezes ridículo o que se 
passa. Termos, por exemplo, um doente que precisa de 
realizar dois exames e, porque não podemos referenciar, 
temos que o mandar fazer um dos exames numa uni-
dade de saúde e o outro exame noutra”, acrescenta a 
médica de família que acompanha António. 

Mas “para tudo é preciso bom senso”. É o que os 
médicos de Vila do Conde esperam que aconteça com 
o novo sistema. Teme-se que a LAC possa levar ao 

“entupimento” dos serviços em alguns hospitais, en-
quanto noutros se assista a um esvaziamento. É por 
isso que será necessário existir o tal “bom senso”, 
tanto por parte do médico de família que referencia, 
como do utente.  É necessário avaliar cada caso, para 
perceber qual a melhor solução, sempre a pensar no 
doente. “Por exemplo, se um jovem de Vila do Conde 
estiver a estudar em Coimbra, é natural que, se neces-
sitar de uma consulta de especialidade, o referencia-
mos para o CHUC. Antes não o podíamos fazer, agora 
já é uma possibilidade”, explica Judite Neves. Também 
a diretora do ACeS fala na necessidade de existir “bom 
senso”, para que o sistema funcione. 

Judite Neves defende ainda que a LAC vai trazer efi-
cácia e equidade no acesso aos cuidados de saúde 
prestados pelo SNS, e deixa a pergunta: “Porque é que 
um doente, que vive a poucos quilómetros de um hos-
pital com bons níveis de resposta em determinada es-
pecialidade, é obrigado a ir para outro que é deficiente 
na área?”. Agora já não se obriga. Agora quem escolhe 
é o utente. 
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DESTAQUE

Póvoa de Varzim 
e Vila do Conde têm médico e 
enfermeiro de família para todos

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) de 
Póvoa de Varzim / Vila do Conde serve perto 
de 150 mil habitantes, todos com médico e en-

fermeiro de família atribuído. Ao todo são 88 médicos e 

Livre Acesso e Circulação no SNS

O processo de Livre Acesso e Circulação no 
SNS, vai permitir que o cidadão, que aguarda 
pela primeira consulta de especialidade hospi-

talar, possa em articulação com o médico de família, 
optar por qualquer uma das unidades hospitalares do 

SNS onde exista a especialidade em causa. A referen-
ciação é efetuada tendo por base critérios prioritários 
como o interesse do utente, a proximidade geográfica 
e os tempos médios de resposta, acessíveis através 
do Portal do SNS, para a primeira consulta de especia-
lidade hospitalar nas várias instituições do SNS (Des-
pacho nº 5911-B/2016, de 3 de maio). 

A medida visa maximizar a capacidade instalada no 
SNS, em cumprimento das regras de referenciação 
em vigor e pelas preferências dos utentes segundo 
critérios de interesse pessoal e de qualidade do de-
sempenho das instituições.

Este processo de referenciação contribui para a imple-
mentação progressiva do Sistema Integrado de Gestão 
do Acesso no SNS (SIGA SNS), prioridade definida no 
Programa do XXI Governo Constitucional para a Saúde.

António José Costa concorda com a livre escolha

110 enfermeiros, a que se juntam 72 assistentes técnicos, 18 
assistentes operacionais e 17 técnicos superiores/Técnicos 
Superior de Saúde (TSS)/Técnicos de Diagnóstico e Terapêu-
tica (TDT), a trabalhar todos os dias nas várias unidades de 
saúde, para conseguir cumprir o lema “A cuidar de si, com 
qualidade e segurança”. A diretora Judite Neves orgulha-se 
do funcionamento das unidades que dirige desde 2009. 

No último inquérito realizado junto dos utentes, 85 por cento 
afirmaram estar satisfeitos com os serviços prestados. Mais 
uma razão de orgulho, num Agrupamento que obteve um Índi-
ce de Desempenho Global superior a 90 por cento nos relató-
rios de avaliação da atividade contratualizada em Cuidados de 
saúde Primários da Região Norte publicados nos dois últimos 
anos.

O Agrupamento é composto por 14 Unidades de Saúde 
Familiar (USF’s) - oito em modelo B e seis em modelo A -, 
duas Unidades de Cuidados na Comunidade, uma Unidade 
de Saúde Pública (USP) e uma Unidade de Recursos Assis-
tenciais Partilhados (URAP).

85% dos utentes estão satisfeitos

Os utentes já podem escolher
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NOTÍCIAS

O Ministério da Saúde definiu, para 2016, novas re-
gras para a assinatura dos contratos-programa, tanto 
para a área de cuidados de saúde primários, como os 
hospitalares. As novas orientações estão alinhadas 
com a política de Saúde e com as medidas constan-
tes do Orçamento de Estado.

Contratualização Hospitalar
Na área dos hospitais e Unidades Locais de Saúde 

(ULS), no documento “Termos de Referência para con-
tratualização hospitalar no SNS – Contrato-Programa 
2016”, são destacadas as diversas melhorias previstas:

• As novas ferramentas de monitorização do desempe-
nho das instituições (disponíveis através do Portal do 
SNS – www.sns.gov.pt), agilizam o acesso aos servi-
ços de saúde, a utilização racional e eficiente dos re-
cursos afetos ao SNS e a transparência;

• São reforçados os mecanismos de eficiência através 
de uma mais eficaz utilização racional dos recursos: 
desmaterialização da receita médica, prescrição de 
meios complementares de diagnóstico e terapêutica 
(MCDT) e qualificação da prescrição, entre outros;

• É melhorado o acesso aos cuidados de saúde, asse-
gurando o cumprimento dos tempos máximos de res-
posta garantida (TMRG) através do fomento da livre 
circulação entre Unidades de Saúde e do livre acesso 
e circulação dos utentes no contexto do SNS;

• São criados os Centros de Referência (CRe) do SNS 
com o objetivo de garantir qualidade à prestação de 
cuidados de saúde e de angariar prestígio ao sistema 
de saúde português no contexto da União Europeia;

• Será introduzida a Gestão Partilhada de Recursos no 
SNS (GPRSNS), tendo em vista a introdução de me-
canismos de partilha de recursos entre os estabeleci-
mentos do SNS, contribuindo para a rentabilização da 
capacidade instalada e para aumentar a efetividade da 
resposta do SNS;

• É alterado o modelo de pagamento dos Serviços de 
Urgência, definindo um conjunto de indicadores que 
reforçam a qualidade do desempenho; 

• Serão implementadas experiências piloto de Centros 
de Responsabilidade Integrada (CRI);

• É introduzido um índice relacionado com área da Ges-
tão do Risco e da Segurança do Doente, em paralelo 

com o desenvolvimento de outro índice de controlo de 
Infeção Hospitalar;

• São introduzidas penalizações por incumprimento dos 
TMRG e por falta de registos, designadamente, no Re-
gisto Oncológico Regional (ROR);

Os Contratos-Programa foram negociados entre as 
ARS e as respetivas instituições hospitalares e ULS da 
sua área de atuação, tendo os mesmos sido assinados 
no decurso dos meses de abril e maio. 

Novas regras para 
a contratualização 
no SNS

Cuidados de Saúde Primários 
No documento “ Termos de Referência para contratua-

lização nos cuidados de saúde primários em 2016”, as 
diretrizes estipuladas visam o reforço da capacitação dos 
processos de diagnóstico de necessidades. Pela primei-
ra vez, as fichas de caracterização de 2016 associarão 
a informação hospitalar relacionada com dados de inter-
namentos por situações sensíveis aos cuidados de am-
bulatório, comumente denominados como “internamen-
tos evitáveis”, associando essa informação a cada ACES 
(agrupamentos de centros de saúde) e a cada Unidade 
Funcional. Adicionalmente, este ano, a ACSS publicará o 
“Manual de Procedimentos de Registos Clínicos e Admi-
nistrativos Relacionados com Indicadores de Cuidados 
de Saúde Primários”, que ajudará à aplicação de regras 
para o registo dos diversos processos administrativos e 
clínicos.

Para 2016 são introduzidas algumas alterações nos 
procedimentos de contratualização externa e interna, 
que constituem uma melhoria neste nível de cuidados, 
nomeadamente:
• Reforço do processo de diagnóstico de necessidades 

em saúde e de caracterização dos ACES e UF;
• Alargamento do SICA ACES às restantes áreas previs-

tas no Plano de Desempenho dos ACES;
• Intensificação do alinhamento entre a Contratualização 

Externa e Interna e da cultura de compromisso e res-
ponsabilidade a todos os níveis;

• Ajustamento dos Bilhetes de Identidade dos Indicado-
res e aumento da disponibilização de informação para 
suportar a negociação das metas;

• Reforço dos mecanismos de benchmarking e monito-
rização do desempenho assistencial e económico-fi-
nanceiro dos ACES e das várias Unidades Funcionais 
que os compõem;

• Obrigatoriedade de realização do processo de contra-
tualização interna com as Unidades de Cuidados na 
Comunidade, de forma harmonizada a nível nacional;

• Monitorização da Satisfação dos Utilizadores das USF 
e de algumas UCSP em 2016;

• Implementação do processo de auditoria aos registos 
da atividade efetuada nos cuidados primários.
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NOTÍCIAS

Os doentes encaminhados para o serviço de urgên-
cia, referenciados através dos Cuidados de Saú-
de Primários (CSP) ou da linha Saúde 24, serão 

considerados prioritários a partir de 1 de agosto. As no-
vas regras, definidas no Despacho nº4835-A/2016, de 8 
de abril, preveem que a origem dos casos referenciados 
esteja inscrita nas pulseiras que identificam a cor de prio-
ridade da triagem e nas vinhetas identificativas do utente.

A seleção é efetuada mediante o Sistema de Triagem 
de Manchester, que define como “muito prioritário” o 
doente com pulseira vermelha e “nada prioritário” o iden-
tificado com pulseira azul. Já a pulseira branca identifica 
casos que não se constituem como graves para atendi-
mento hospitalar e que podem ser programados.

Para doentes classificados com pulseira branca, o 
despacho determina que o atendimento em urgência 

Prioridade para doentes referenciados
hospitalar “só pode ser aplicado nas situações que es-
tão definidas pelo Grupo Português de Triagem”, não 
devendo ultrapassar 5 por cento do atendimento global 
este ano e 2 por cento em 2017. A medida tem como ob-
jetivo reduzir o número de casos na urgência, podendo 
haver penalizações, no âmbito dos contratos-programa, 
para as instituições hospitalares que não cumpram as 
metas definidas para os dois anos.

No mesmo diploma é referido ainda que, nas situa-
ções em que o doente é objeto de transferência entre 
serviços de urgência, o mesmo deve ser alvo de uma 
nova triagem. No caso da transferência se verificar entre 
centros hospitalares, “o doente apenas pode ser transfe-
rido de uma unidade mais diferenciada para uma menos 
diferenciada”, sem dar origem a um novo episódio de 
urgência.

O transporte não urgente de doentes no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) vai ser gerido através 
da nova Aplicação de Gestão Integrada de Trans-

portes (AGIT). A implementação da nova plataforma, sur-
ge no âmbito do processo de livre acesso e circulação 
do utente no SNS.

De acordo com a Circular Informativa Conjunta n.º 
5/2016/ACSS/SPMS, de 27 de abril, a aplicação deverá 
ser capaz de sustentar eletronicamente todo o processo 
de transporte programado de doentes, desde a prescri-
ção à realização do mesmo.

Recorde-se que a 3 de maio, o Despacho n.º 5911-
B/2016 determinou que o cidadão que necessite de uma 
consulta de especialidade, possa escolher o hospital 
onde a mesma irá ocorrer. As condições legais que asse-
guram o transporte de doentes mantêm-se inalteradas.

Nova plataforma AGIT vai gerir transporte de doentes
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NOTÍCIAS

A ACSS publicou, através da Circular Normativa n.º 
12/2016, de 19 de maio, as regras e procedimen-
tos necessários à implementação do Programa de 

Incentivo à Realização de Atividade Cirúrgica no SNS, 
com início em maio, no âmbito do Sistema Integrado de 
Gestão do Acesso (SIGA).

Através deste Programa pretende-se melhorar a ca-
pacidade de resposta cirúrgica dos hospitais públicos, 
assente no princípio da Gestão Partilhada de Recursos 
no SNS (GPR_SNS), de forma a atingir os seguintes ob-
jetivos específicos:
• Melhorar os tempos de resposta no acesso à cirurgia 

programada;
• Rentabilizar a capacidade cirúrgica instalada na rede 

de estabelecimentos públicos;

ACSS estabelece regras para incentivos à realização 
de cirurgias no SNS • Criar mecanismos competitivos para realização de ati-

vidade cirúrgica no SNS;
• Aumentar a produtividade das instituições do SNS.

O documento antecipa a possibilidade dos utentes, 
com necessidades cirúrgicas, poderem ser transferidos 
para outros hospitais do SNS “aos três meses para si-
tuações classificadas como prioridade normal, não on-
cológicas” (até aqui era aos quatro meses) e mantém 
o prazo de transferência para os convencionados nos 6 
meses e 23 dias para a prioridade normal.

Adicionalmente, a circular determina os procedi mentos 
associados à transferência de utentes e as regras de pa-
gamento aos hospitais envolvidos, assegurando que as 
unidades que inscrevem os utentes em lista são respon-
sáveis financeiramente pelas intervenções cirúrgicas e 
que os hospitais que realizam a atividade são devida-
mente remunerados.

De acordo com o Despacho n.º 7222-A/2016, pu-
blicado no dia 1 de junho, o Ministério da Saúde 
prevê aumentar a assistência médica, recorrendo 

à mobilidade, nomeadamente à mobilidade parcial pre-
vista na lei, assegurando desta forma o número de mé-
dicos indispensáveis para a prestação de cuidados de 
saúde com qualidade.

Para a implementação deste regime, caberá à Admi-
nistração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve) 
identificar na sua página eletrónica a lista de necessida-
des prioritárias, por unidades de saúde, especialidade 
médica e número de trabalhadores.

A adesão é voluntária, dependendo sempre da 
apresentação de candidatura por parte do médico 

Reforço do SNS na região do Algarve
Os cuidados de saúde do Algarve serão 
reforçados, durante o período de verão, para 
fazer face ao aumento do fluxo turístico 
esperado para esta região.

especialista interessado, mediante preenchimento do 
formulário disponibilizado pela ARS Algarve. As candi-
daturas dispensam o acordo do órgão ou serviço de ori-
gem, e conferem ao médico o direito ao pagamento das 
ajudas de custo e eventuais despesas de transporte.
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NOTÍCIAS

A ACSS recebeu, no dia 9 de março, uma delegação 
do Instituto Nacional de Estatística de Angola INE–
AO, no âmbito do programa de cooperação do INE 

Portugal com os institutos homólogos dos PALOP’s (Paí-
ses Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e Timor Leste.

A visita, que contou com a presença da Chefe de 
Divisão de Estatísticas Sociais do INE–AO, Teresa 
Spínola, e do Diretor de Departamento do Gabinete de 
Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE), Belarmino 
João, incidiu sobre a apresentação das principais ativi-
dades da ACSS e da SPMS – Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, EPE, incluindo os sistemas de in-
formação utilizados para fins estatísticos, em particular 
a produção e morbilidade nos cuidados de saúde pri-
mários e cuidados hospitalares, a produção de informa-
ção de gestão através dos dashboards no microsite de 
Monitorização do SNS, a Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados e o Portal do SNS.

ACSS apresenta informação estatística a Angola

A ACSS recebeu, em abril, um grupo de estudantes 
pertencente à Universidade Erasmus de Rotterdão 
(Países-Baixos), para uma sessão sobre o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) e a alocação de recursos pe-
las instituições.

A visita do grupo, constituído por 16 alunos, teve como 
objetivo compreender o sistema de saúde português 
comparativamente ao implementado nos Países-Baixos. 
A sessão incidiu sobre as principais atividades da ACSS, 
nomeadamente sobre as diversas medidas implementa-
das pelo Ministério da Saúde, os processos de alocação 
de recursos pelas instituições do SNS e também sobre 
os instrumentos de planeamento disponíveis no domínio 
dos recursos humanos da saúde.

Grupo de estudantes holandeses visita a ACSS

Juntamente com a ACSS e a SPMS, a ação envolveu 
recursos do INE Portugal, da Direção Geral de Saúde, do 
Instituto Nacional de Saúde e das Administrações Regio-
nais de Saúde.

A APEGSAUDE – Associação Portuguesa de Enge-
nharia e Gestão da Saúde visitou pela primeira 
vez, no dia 8 de junho, as instalações da ACSS. 

Durante a iniciativa, que reuniu uma comitiva de cerca 
de 40 visitantes, foram apresentadas as diferentes áreas 
de intervenção e o papel da ACSS na administração do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A APEGSAUDE é uma entidade privada, sem fins lu-
crativos, que tem como missão contribuir para o desen-
volvimento de tecnologias e de capacidades de gestão 
no setor da saúde, para o aumento do conhecimento 
científico e técnico, fomentando a troca de experiências 
e conhecimento entre indústrias, profissionais, meio aca-
démico e instituições públicas. 

ACSS 
recebe
APEGSAÚDE
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O Centro de Controlo e Monitorização (CCM) do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), administrado 
pela ACSS, produziu um total de 55 relatórios de 

investigação, entre janeiro e abril deste ano, o que re-
sultou na monitorização de 338 milhões de euros. Estes 
são alguns dos resultados apresentados na conferência 
“Criminalidade na Saúde – Estratégias de combate, re-
sultados e desafios”, realizada no dia 16 de maio. 

A política “Tolerância Zero”, decretada pelo Ministé-
rio da Saúde, continua a dar resultados na luta contra a 
fraude na saúde, com destaque para 2015, ano em que 
foram detetados 100 milhões de euros em irregularida-
des. Desde 2012, o CCM (anteriormente designado por 
Centro de Conferência de Faturas) gerou 573 relatórios 
de investigação que supervisionaram 943 milhões euros, 
em cinco áreas: medicamentos, meios complementares 
de diagnóstico (MCT´s), cuidados continuados, diálise e 
cuidados respiratórios no domicílio. 

Centro de Controlo e Monitorização do SNS 
essencial na luta contra a fraude

A operar desde 1 de março de 2010, o CCM tem sido 
uma ferramenta eficaz no combate à corrupção e fraude 
no setor da saúde, sendo o único centro de conferência 
a nível nacional responsável por gerir e assegurar todas 
as atividades relacionadas com o processamento de 
conferência de faturas.

A ACSS vai disponibilizar, em breve, uma aplicação 
informática destinada a padronizar e a facilitar a 
auditoria interna e gestão de risco nas instituições 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O projeto avança 
numa primeira fase com os hospitais EPE.

A nova aplicação vai também permitir que a ACSS, no 
âmbito das competências previstas nos seus Estatutos, 
aceda, de modo centralizado e transversal, às conclu-
sões e recomendações registadas pelas auditorias, de 
forma a acompanhar os riscos que não estão a ser de-
vidamente geridos, assim como os planos de ação para 
fazer face a esses riscos ou reduzir os seus efeitos.

 O software, com acesso online, vai inicialmente ser 
testado por um total de dez instituições EPE seleciona-
das: Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
Centro Hospitalar do Porto, IPO do Porto, Centro Hospi-
talar de Vila Nova de Gaia e Espinho, Hospital Distrital 

Nova aplicação informática 
para a auditoria interna no SNS

da Figueira da Foz, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, Centro Hospitalar do Médio Tejo, Centro Hos-
pitalar Lisboa Norte, Hospital Espírito Santo de Évora e 
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. A primeira 
reunião preparatória de arranque do projeto realizou-se 
no dia 30 de maio, nas instalações da ACSS.

Concurso para gestão do CCM 

Está a decorrer o período de pré-seleção de 
candidatos no âmbito do concurso público 
para a aquisição de bens e serviços para a 

gestão do Centro de Controlo e Monitorização do 
Serviço Nacional de Saúde (antigo Centro de Con-
ferência de Faturas). Com um valor base superior 
a 19 milhões de euros, o contrato vigorará por um 
período de 3 anos.
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A ACSS é a entidade responsável pela divulgação 
de informação relativa aos tempos de resposta 
registados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

que podem ser consultados no Portal do SNS, na área 
de Tempos Médios de Espera. Além da informação dis-
ponibilizada na rede de internet, mensalmente a ACSS 
apresenta uma publicação com os tempos de resposta 
em valores globais, por região de saúde e por unidade 

Divulgação de 
Tempos de Resposta 
hospitalares garante 
maior transparência 
no SNS

hospitalar. Os indicadores referem-se aos dados relati-
vos à Primeira Consulta e à Cirurgia Programada. 

No primeiro número, lançado a 2 de junho, são apre-
sentados os dados referentes ao período de fevereiro a 
abril de 2016. 

O segundo número desta publicação, divulgado às 
instituições do SNS a 1 de julho, inclui dados dos meses 
de março, abril e maio. Neste trimestre, a média nacional 
de cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Ga-
rantida (TMRG) situa-se nos 72 por cento para a primeira 
consulta hospitalar, comparativamente aos 90 por cento 
observados nas cirurgias programadas.

Com o objetivo de reforçar a transparência e a presta-
ção de informação pública, a divulgação da newsletter 
contribui para um maior conhecimento do cidadão sobre 
o sistema de saúde português, bem como, uma melho-
ria, a médio-prazo, dos tempos de resposta das institui-
ções e estabelecimentos de saúde do SNS. 

ACSS apresenta ranking para a eficiência 
enérgica e hídrica dos hospitais públicos

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
vão conhecer, em setembro, o ranking de eficiên-
cia energética e hídrica no SNS. A classificação, a 

ser apresentada pela ACSS, terá por base a informação 
reportada por estas unidades hospitalares. 

No Despacho nº 6064/2016, publicado a 6 de maio, o Mi-
nistério da Saúde define a meta de 17 por cento de redução 
do consumo de energia (elétrica e gás) para este ano, face 
aos valores de 2011. É, ainda, definida a meta de 12 por 
cento para o consumo de água e produção de resíduos. 
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Os resultados obtidos com os primeiros nove 
projetos EEA Grants, da área da saúde, já con-
cluídos, deverão ser aproveitados por Portugal, 

dando-lhes continuidade. O desejo da Presidente da 
ACSS foi conhecido no “Seminário com os Promotores”, 
promovido a 21 de abril, no âmbito do EEA Grants.

Marta Temido afirma que Portugal tem a obrigação, 
enquanto país beneficiário, “de ser consequente relati-
vamente à ajuda ao desenvolvimento que recebeu”. A 
presidente do Conselho Diretivo da ACSS vaticina, por 
isso, que esta é apenas uma fase para estes projetos, 
mas que não será a “última etapa”.

A responsável da ACSS realça ainda os resultados con-
seguidos pelos nove projetos EEA Grants, os primeiros a 
serem concluídos, uma vez que demonstram que a saúde 

EEA Grants: Portugal precisa 
de continuar o desenvolvimento 
que conseguiu

Marta Temido sublinhou os bons resultados dos projetos EEA Grants



NOTÍCIAS

17

Os resultados do Inquérito Nacional de Saúde 
com Exame Físico 2013-2016 (INSEF) revelam 
que, em Portugal, o estado de saúde da popu-

lação, com idades entre os 25 e os 74 anos caracteri-
za-se por uma elevada prevalência de algumas doen-
ças crónicas, como a hipertensão arterial, obesidade 
e diabetes. De realçar ainda que 67,6 por cento da 
população sofre de excesso de peso ou obesidade. 
As conclusões do INSEF, o maior projeto que integra 
o “Programa Iniciativas da Saúde – EEA Grants PT06”, 
foram conhecidos no dia 27 de maio, numa cerimónia 
organizada pelo Instituto Nacional de Saúde (INSA), 
entidade responsável pela sua realização.

A importância do projeto é evidenciada pelo facto de 
ter o maior peso financeiro, um total de 1,5 milhões de 
euros, que agora serão importantes para pensar no-
vas formas de cuidados de saúde e ajudar à tomada 
de decisão política. 

Saiba mais em www.insef.pt

INSEF 2013-2016 
revela o estado de saúde do país

das populações não se pode resumir apenas aos cuida-
dos prestados nos serviços de saúde mais avançados 
tecnologicamente e com os profissionais mais dotados. 
Pelo contrário, estes projetos revelam que a saúde “co-
meça em casa, nas famílias, nas escolas, no trabalho 
e nas comunidades em que vivemos”. De que forma? 
Capacitando os profissionais e os 
doentes sobre a importância de ter 
comportamentos e consumos sau-
dáveis, apostando na prevenção.  

 O “Seminário com os Promoto-
res”, promovido pela ACSS no âm-
bito do “Programa Iniciativas em 
Saúde Pública - EEA Grants PT06”, 
presidido pelo Diretor-Geral da Saú-
de, Francisco George e pela Presi-
dente da ACSS, Marta Temido, foi a 
ocasião escolhida para agradecer 
aos Países Doadores (Noruega, 
Liechenstein e Islândia) o apoio que 
permitiu o desenvolvimento destes projetos, em áreas 
consideradas prioritárias, como saúde mental, nutrição, 
doenças transmissíveis e sistemas de informação.

Embaixador da Noruega impressionado com
competência de projetos portugueses na saúde 

“A área da saúde deverá ser uma prioridade num futu-
ro entendimento entre os dois países. Espero que Portu-
gal seja o primeiro país a assinar o novo acordo”, refere 
Ove Thorsheim, Embaixador da Noruega em Portugal, 
também presente no “Seminário com os Promotores”.

A Noruega é um dos países que integra os Países 
Doadores do Mecanismo Financeiro do Espaço Econó-
mico Europeu (MFEEE), que inclui ainda o Liechtenstein 
e Islândia.

Os Países Doadores do MFEEE estão a negociar um 
novo programa de ajudas no âmbito do EEA Grants, e 
Portugal volta a ser um dos países selecionados para 
acolher a ajuda financeira com vista ao desenvolvimento 
de projetos de investigação em diversas áreas de inte-
resse comum. É o caso do conhecimento e investiga-

ção sobre o Mar, um tema que une 
Noruega e Portugal, uma vez que 
são os dois países europeus com 
maior extensão de costa. Apesar 
de ser esta a área  de eleição, Ove 
Thorsheim garante que a Noruega 
está disponível para continuar a 
patrocinar projetos na saúde, des-
tacando a “competência” portu-
guesa no desenvolvimento dos 27 
projetos contemplados.

O “Programa Iniciativas em Saú-
de Pública – EEA Grants PT06”, 
resultante do Memorando de En-

tendimento celebrado entre o Estado Português e os 
Estados Doadores, em desenvolvimento desde 2013, 
contribuiu para a redução das desigualdades económi-
cas e sociais nas áreas de saúde designadas como prio-
ritárias, bem como para o reforço de relações bilaterais 
entre os países doadores e os Estados Beneficiários.

Portugal recebeu um financiamento de 58 milhões de 
euros, sendo 10 milhões de euros destinados ao desen-
volvimento de projetos de saúde em quatro áreas prio-
ritárias de intervenção: nutrição; saúde mental; doen-
ças transmissíveis e sistemas de informação. A ACSS, 
enquanto Operador de Programa (OP), acompanha e 
monitoriza a execução do programa, com encerramento 
previsto para abril do próximo ano.

Ove Thorsheim, Embaixador da Noruega
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A 10.ª edição do Prémio Boas Práticas em Saúde rece-
beu um total de 66 candidaturas, inseridas na temáti-
ca “SNS vs Inovação - Horizontes Futuros”.

Dos projetos apresentados, a Administração Regional de 
Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo foi a instituição que 
reuniu o maior número de candidaturas submetidas (35), 
seguindo-lhe a ARS Norte com 14, o Centro com 12, e ain-
da, as ARS Alentejo e Algarve com 4 e 1, respetivamente.

Em concordância com o Plano Nacional de Saúde, 
estendido até 2020, os projetos distinguiram-se em três 
eixos estratégicos: desigualdades em saúde; qualidade 
e segurança do doente; comunidade e gestão da doen-
ça crónica. Após a fase de pré-seleção de candidaturas, 
decorre até 12 de agosto a avaliação científica docu-
mental e in loco dos projetos.

Dirigido a instituições de saúde e estabelecimentos 
de ensino, em parceria com prestadores de cuidados 
de saúde, o prémio pretende dar a conhecer as boas 
práticas, com vista a replicar as mais valias para o bom 
desempenho do Sistema de Saúde. 

Prémio de Boas Práticas em Saúde 
aprova 66 candidaturas

Agenda
6 de setembro – 4 de outubro
• Apresentação dos resultados
23 de setembro
• Conferência “10 anos a Premiar Boas Páticas”
 Coimbra
23 – 25 de novembro
• 6.º Congresso Internacional dos Hospitais
 “Inovar em Saúde. Mito ou realidade?”
• Entrega dos Prémios 
 “Melhor Projeto” e “Melhor Poster”
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* Com a colaboração de Tereza Lopes, presidente da Comissão Regional do Internato Médico do Alentejo

*

Em 2012, a diabetes foi a causa direta de 1,5 milhões 
de óbitos. O Pé Diabético, uma complicação 
da doença que ocorre no pé, é responsável por 

70% das amputações, de causas não traumáticas. 
Neste sentido, o projeto “Organização de Cuidados 
ao Pé Diabético—Um passo à frente da diabetes”, 
candidato em 2015, consistiu na reorganização dos 
cuidados prestados aos utentes com a patologia, de 
forma a garantir a acessibilidade, equidade, integração, 
multidisciplinariedade e uniformização.

A implementação do programa, destinado a 12 079 
utentes, resultou numa redução de amputações, num 
aumento das consultas de vigilância (69,8% em 2013, 
para 73,2% em 2014) e na implementação de uma linha 
telefónica, disponível 24 horas, para atendimento de 
situações agudas.

Estima-se que, anualmente, 25 mil mortes sejam 
provocadas por infeções de microrganismos 
multirresistentes. O projeto “PAPA em Rede: 

Programa de Apoio à Prescrição Antibiótica (PAPA) 
nos Cuidados de Saúde Primários na Unidade Local 
de Saúde do Litoral Alentejano”, candidato à edição de 
2015 do Prémio Boas Práticas em Saúde, teve como 
objetivo a prevenção e controlo de infeções e resistência 
aos antimicrobianos, fármacos responsáveis pelo 
tratamento de infeções.

A implementação do projeto traduziu-se na diminuição 
da prescrição de antibióticos desnecessária e desade-
quada, a criação de guias de prescrição melhoradas 
para tratamento de infeções mais frequentes e, também, 
na melhoria do conhecimento e confiança dos médicos 
envolvidos, aquando da prescrição antibiótica.

“Organização 
de Cuidados ao Pé Diabético

Um passo à frente da diabetes”

“PAPA em Rede: 
Programa de Apoio à Prescrição 

Antibiótica (PAPA) nos 
Cuidados de Saúde Primários 
na Unidade Local de Saúde 

do Litoral Alentejano”

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 
(2015)

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano 
(2015)

O ACONTECE vai distinguir
projetos candidatos ao Prémio 
de Boas Práticas em Saúde, 
que se diferenciaram pelos 
resultados obtidos. 
Neste boletim divulgam-se 
dois projetos da ARS Alentejo.
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O Portal do SNS, lançado 
a 1 de fevereiro, é, atual-
mente, a maior plataforma 

de informação sobre o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) dispo-
nível online. A ACSS é a entidade 
que contribui com a maior parte 
dos dados disponíveis na área da 
transparência, tendo aumentado 
para 43 o número de indicado-
res disponíveis, distribuídos por 
três áreas temáticas: informação 
económico-financeira, recursos 
humanos e atividade assistencial. 

Os utilizadores do Portal dis-
põem de uma variedade de da-
dos para consulta, atualizados 
mensalmente, que lhes permite 
obterem uma visão alargada e 
integrada sobre o funcionamento 
do SNS.

Transparência

ACSS aumenta informação disponível no Portal do SNS

A ACSS iniciou, no dia 17 de junho, a divulgação 
de uma nova publicação, com periodicidade 
mensal, sobre os níveis de eficiência no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). Com base em dados repor-
tados através de diversos sistemas de informação, são 

Eficiência no SNS disponibilizados diferentes indicadores, tais como os 
“Custos Operacionais por Doente Padrão” ou “Custos 
com Medicamentos, Fornecimentos de Serviços Exter-
nos e Custos com Pessoal por doente Padrão”.

A iniciativa insere-se no âmbito da política de transpa-
rência e comunicação implementada pelo Ministério da 
Saúde.
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De 
16 de fevereiro
a 31 de maio 
de 2016

Circulares Informativas 
Circular Informativa n.º 22 de 7 de junho de 2016
Despacho n.º 5911-C/2016, de 3 de maio – Interpretação e Aplicação.

Circular Informativa n.º 20 de 6 de maio de 2016
Contratação ou renovação de contratos de trabalho pelos hospitais, 
centros hospitalares e unidades locais de saúde com a natureza de 
entidade pública empresarial integrados no Serviço Nacional de Saú-
de – regime excecional previsto no Despacho n.º 5911-C/2016, de 3 
de maio.

Circular Informativa n.º 19 de 18 de abril de 2016
Contratação de Médicos Aposentados durante o ano de 2016, ao abri-
go do Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho.

Circular Informativa n.º 18 de 18 de abril de 2016
Regime de mobilidade parcial prevista no artigo 22.º-A do Estatuto do 
Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º11/93, de 15 
de janeiro.

Circular Informativa n.º 17 de 8 de abril de 2016
Manual de Consolidação de Contas do Ministério da Saúde-2015.

Circular Informativa n.º 12 de 7 de março de 2016
Implementação de regras respeitantes à prestação de contas mensais.

Circular Informativa n.º 11 de 4 de março de 2016
Redução remuneratória aplicável à retribuição auferida pelos investiga-
dores no âmbito de ensaios clínicos.

Circulares Normativas
Circular Normativa n.º 12 de 19 de maio de 2016
Operacionalização do programa de incentivo à realização de atividade 
cirúrgica no SNS e responsabilização financeira do hospital de origem 
– Regras e procedimentos.

Circular Normativa n.º 9 de 11 de abril de 2016
Pedido de reembolso mediante “Receita sem Papel” no âmbito dos 
Benefícios Adicionais de Saúde (BAS) – atualização de procedimentos 
da Circular Normativa ACSS n.º 20/2013, de 7 de maio.

Circular Normativa n.º 8 de 31 de março de 2016
Alteração do regulamento de aplicação de Taxas Moderadoras.

Circular Normativa n.º 7 de 24 de março de 2016
Consolidação de contas do Ministério da Saúde – Informação de su-
porte ao encerramento de contas do exercício de 2015.

Circular Normativa n.º 5 de 26 de fevereiro de 2016
Plano de Contas em POCMS para o exercício de 2016.

Circulares Informativas Conjuntas
Circular Informativa Conjunta n.º 21/2016/ACSS/SPMS
Livre acesso e circulação de utentes no Serviço Nacional de Saúde – Refe-
renciação para primeira consulta de especialidade hospitalar.

Circular Informativa Conjunta n.º 13/2016/ACSS/DGS
Acesso dos requerentes e beneficiários de proteção internacional ao 
Serviço Nacional de Saúde.

Circular Informativa Conjunta n.º 05/2016/ACSS/SPMS
Implementação da aplicação de gestão integrada de transporte não 
urgente de doentes.

Circular Informativa Conjunta n.º 03/2016/ACSS/INFARMED/SPMS
Processamento das comparticipações e complementaridades extra-SNS.

Circular Informativa Conjunta n.º 2 de 4 de março de 2016
Clarificação relativa ao Despacho n.º 1571-B/2016, de 29 de janeiro, re-
lativo à centralização da aquisição de bens e serviços da área da saúde.

Circulares Normativas Conjunta
Circular Normativa Conjunta n.º 6 de 9 de março de 2016
Processo de desmaterialização da referenciação.

Circular Normativa Conjunta n.º 02/2016/ACSS/SPMS
Receita Sem Papel – mecanismos de informação ao utente.

Circular Normativa Conjunta n.º 01/2016/ACSS/SPMS/INFARMED
Transmissão por via eletrónica de dados sobre prescrição e dispensa 
de medicamentos no ambulatório hospitalar.




