
Comissão Técnica Nacional 

Portaria n.º 212/2017, de 19 de julho 

Ata de Reunião n.º 8 

Lisboa, 21 de agosto de 2018 

Hora de Início: 15:00 Hora de Fim: 18:00 

 

Ordem de trabalhos: 

1 -  Identificação de indicadores adicionais que permitam completar todas as dimensões da 

matriz multidimensional; 

2 -  Validação técnica de todos os Bilhetes de Identidade dos indicadores que compõem a 

matriz; 

 

Decisões e sumário de pontos relevantes: 

A ACSS apresentou uma lista de 97 propostas de alterações ou de novos indicadores remetidos 

pela ARSLVT, ARS Algarve, USF-AN, AUC, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Ordem dos 

Enfermeiros e ACSS. 

Na presente reunião foi possível discutir as propostas da ARSLVT, AUC, ARS Algarve, ACSS e 

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, assinaladas no anexo com a primeira coluna a verde. 

As decisões tomadas na presente reunião sobre cada proposta encontram-se resumidas no 

anexo na coluna [Estado / decisão da CTN] 

Restantes indicadores do anexo e também proposta de matriz das USP serão discutidos nas 

próximas reuniões. 

 

Data e hora das próximas reuniões: 

11-9-2018: entre as 15h – 18h 



Ordem de Trabalhos da próxima reunião: 

1 -  Identificação de indicadores adicionais que permitam completar todas as dimensões da 

matriz multidimensional: 

2 -  Validação técnica de todos os Bilhetes de Identidade dos indicadores que compõem a matriz 

Presenças Institucionais  

Organismo Presença 

ACSS Sim 

CNCSP Sim 

DGS Sim 

SPMS  

ARS Norte, I.P. Sim 

ARS Centro, I.P. Sim 

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. Sim 

ARS Alentejo, I.P. Sim 

ARS Algarve, I.P. sim 

Organismo Presença 

Ordem dos Médicos Sim 

Ordem dos Enfermeiros Sim 

SIM - Sindicato Independente dos Médicos Sim 

FNAM - Federação Nacional dos Médicos  

SE - Sindicato dos Enfermeiros  

SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses Sim 

USF-AN - Associação Nacional de USF  

AUCC Sim 

Presenças Nominais 

Entidade Nome Presença 

ACSS Dr. Ricardo Mestre  

ACSS Dra. Sofia Mariz  

ACSS Dr. Pedro Barras  

ACSS Dr. Nuno Sousa Sim 

CNCSP Dr. Henrique Botelho  

CNCSP Dr. Carlos Nunes  

CNCSP Dr. José Luís Biscaia Sim 

DGS Prof. Andreia Silva  

DGS Prof. Paulo Nogueira Sim 

DGS Dr. José Martins Sim 

SPMS Dr. João Martins  

SPMS Dra. Isabel Barbosa  

SPMS Dr. João Rosa  

ARS Norte, I.P. Dr. José Carlos Leitão Teixeira Sim 

ARS Norte, I.P. Dra. Alda Ribeiro  

ARS Norte, I.P. Enfª Cristina Antunes  

ARS Centro, I.P. Dr. Luís Guerra Sim 

ARS Centro, I.P. Dr. Rafael sim 

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. Dra. Joana Chêdas Sim 

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. Dr. Paulo Victorino Sim 

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. Dra. Eunice Carrapiço  

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. Dr. João Ramires  

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. Dr. António Lourenço  



Entidade Nome Presença 

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. Dra. Célia Lourenço  

ARS Alentejo, I.P. Dr. Jorge Branquinho Sim 

ARS Alentejo, I.P. Dra. Sandra Santos e Silva  

ARS Algarve, I.P. Dr. Jorge Lami Leal Sim 

ARS Algarve, I.P. Dra. Luísa Caetano Sim 

Ordem dos Médicos Dr. João Furtado  

Ordem dos Médicos Prof. Doutora Inês Rosendo  

Ordem dos Médicos Diana Tomaz Sim 

Ordem dos Médicos Prof. Doutor Alberto Pinto Hespanhol  

Ordem dos Enfermeiros Enfª Maria de Fátima Gonçalves Moreira  

Ordem dos Enfermeiros Enfª Angelina Conceição Silva Pereira Francisco  

Ordem dos Enfermeiros Enfº Luís Filipe Cardoso Barreira  

Ordem dos Enfermeiros Enfº Maria Manuela Afonso Póvoa Giro Sim 

Ordem dos Enfermeiros Enfª Maria Manuela Henriques Pereira Ferreira Sim 

SIM - Sindicato Independente dos Médicos Dr. Fernando Augusto Lemos Severino Silva  

SIM - Sindicato Independente dos Médicos Dr. Hugo Dario Alge Cadavez  

SIM - Sindicato Independente dos Médicos Dr. Pedro Miguel Raimundo Alves  

SIM - Sindicato Independente dos Médicos Dra. Cláudia Estevão Sim 

FNAM - Federação Nacional dos Médicos Dra. Ana Dias Costa  

FNAM - Federação Nacional dos Médicos Dr. António Núncio Faria Vaz  

FNAM - Federação Nacional dos Médicos Dra. Carla Maria dos Santos Silva  

SE - Sindicato dos Enfermeiros Enfº José Correia Azevedo  

SE - Sindicato dos Enfermeiros Enfº Fernando Rodrigues Correia  

SE - Sindicato dos Enfermeiros Enfº Emanuel António Zambujo Boieiro  

SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses Enfª Ana Luísa P. Silva Duarte Sim 

SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses Enfª Elsa Maria Cruz Sá  

SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses Enf.   

SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses Enfº Sérgio Sousa  

USF-AN - Associação Nacional de USF Dr. João Rodrigues  

USF-AN - Associação Nacional de USF Enfº Diogo Urjais  

USF-AN - Associação Nacional de USF Sr. Paulo Santos  

AUCC Enfª Elsa Maia  

AUCC Enfª Paula Santos Sim 

AUCC Enf. Alexandra Pereira Sim 
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

ACES - Agrupamento de Centros de Saúde 

ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde. I.P. 

ARS - Administração Regional de Saúde, I.P. 

CRSPN – Comissão para a Reforma da Saúde Pública Nacional 

CSP - Cuidados de Saúde Primários  

DGS - Direção-Geral da Saúde 

EPHO – Essential Public Health Operations 

IDG - Índice de Desempenho Global  

INSA - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. 

PLS – Plano Local de Saúde 

PNS – Plano Nacional de Saúde 

PRS – Plano Regional de Saúde  

SIARS - Sistema de Informação da Administração Regional de Saúde 

SNS - Serviço Nacional de Saúde  

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. 

SSP - Serviço de Saúde Pública 

SSPL - Serviço de Saúde Pública Local 

SSPR - Serviço de Saúde Pública Regional 

ULS - Unidade Local de Saúde 

USP - Unidade de Saúde Pública 

DP - Doença Profissional  

DPRS - Departamento de Proteção contra Riscos Profissionais 

ERI - Estrutura Residencial para Idosos 

ESOP - Evento de Saúde Ocupacional Prioritário 

ILC - Indicador Local de Contratualização  

JMAI - Junta Médica de Avaliação de Incapacidade 

OLS - Observatório Local de Saúde  

RSI - Regulamento Sanitário Internacional 

SHS - Segurança, Higiene e Saúde  

SIR - Sistema da Indústria Responsável  

SSP - Saúde Pública 

USF - Unidade de Saúde Familiar 
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METAINFORMAÇÃO DOS INDICADORES 

 
Este capítulo contém a definição conceptual e operacional dos diferentes indicadores e a sua 
caracterização sumária, designadamente: 

Código: Ano-Área-Número 

Nome abreviado: Nome abreviado do indicador (até 50 caracteres) 

Designação: Nome do indicador 

Objetivo: Objetivo que o indicador pretende medir 

Descrição do indicador: Definição conceptual do indicador (o que é que o indicador exprime, traduz) e a 
definição operacional do mesmo (descrição do numerador e do denominador, nos casos aplicáveis) 

Regras de cálculo: Especifica as condições de inclusão na fórmula do indicador 

Fórmula: Fórmula de cálculo do indicador (caso se aplique) 

Unidade de medida: Unidade de medida do resultado do indicador 

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

Tipo de indicador: Classificação do indicador segundo os atributos seguintes: Estrutura, Processo, 
Resultado 

Área: Classificação de indicadores segundo os atributos seguintes: Observatório Local de Saúde; 
Planeamento em Saúde; Vigilância Epidemiológica; Promoção e Proteção da Saúde. 

Fonte de informação: Base de dados/Sistema de informação 

Observações 
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A. ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO 

 

B. Matriz Multidimensional  

Desempenho 

Observação do estado de saúde e bem-estar da 
população 

Diagnóstico de situação de saúde 
Monitorização do estado de saúde da população e dos 
seus determinantes 

Vigilância epidemiológica e resposta às 
emergências em saúde pública 

Caracterização das estruturas de apoio das comunidades 
Carta sanitária de risco 
Planos de contingência 
Investigação epidemiológica 

Proteção da saúde  Vacinação 
Saúde ocupacional 
Sanidade internacional 
Saúde ambiental 
Qualidade e segurança alimentar 

Promoção da saúde  Educação para a saúde, literacia e autocuidado 
Saúde oral 
Saúde escolar  
Estilos de vida saudáveis 
Ambientes saudáveis 

Governança para a saúde e bem-estar Planeamento em saúde  
Estudos de impacte na saúde 

Prevenção da doença Programas nacionais prioritários 

Atividades de autoridade de saúde Emissão de atestados 
Outros 

Serviços 

Comunicação Comunicação em saúde 
Mobilização social para a saúde 

Assistenciais Consulta do viajante 
Vacinação 
Outros 

Externos (prestados a outras unidades ou 
entidades) 

Auditoria e acreditação 
Assessoria e consultadoria  

Colaborativos Internos 
Externos 

Qualidade Organizacional 

Melhoria Contínua da Qualidade Acesso 
Programas de melhoria contínua de qualidade e 
Processos assistenciais integrados 

Segurança Segurança de utentes 
Segurança de profissionais 
Gestão do risco 

Centralidade na Comunidade Centralidade na comunidade 

Satisfação  Clientes internos 
Utentes 
Profissionais 

Formação 

Formação Interna Formação da equipa multiprofissional 
Formação de internos e alunos 
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Formação Externa Serviço de formação externa 

Atividade Científica 

Investigação em Saúde Pública 

Colaboração com parcerias e outros serviços de saúde, a 
sociedade e as comunidades académica e científica 
Publicação de artigos científicos 
Apresentação de comunicações e participação em 
conferências 
Trabalhos de investigação 
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C. Proposta de bolsa de indicadores de contratualização dos serviços de 

saúde pública (USP) 

1 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) do ensino público e IPSS, da 
área de abrangência do ACES abrangidos pelo Programa Nacional de Saúde Escolar. 

 

Designação 

Proporção de estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) do ensino público e IPSS, da área de abrangência do ACES 
abrangidos pelo Programa Nacional de Saúde Escolar. 
 

Objetivo 

Monitorizar a cobertura pelo Programa Nacional de Saúde Escolar dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) do 
ensino público e IPSS, da área de abrangência do ACES. 
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção de Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) intervencionados em Saúde Escolar 
Numerador: Contagem de Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) públicos e IPSS com pelo menos uma intervenção 
em Saúde Escolar presencial no ano letivo.  

Denominador: Contagem dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) , públicos e IPSS, existentes na área de 
intervenção da unidade. 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Contagem de Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) 
públicos e IPSS com pelo menos uma intervenção em Saúde 
Escolar presencial no ano lectivo, em que a expressão [A e 

B e C ] é verdadeira.  

 

Número total de Estabelecimentos de Educação e Ensino 
(EEE) , públicos e IPSS, existentes na área de intervenção da 
unidade. 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Contagem de Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) públicos e IPSS com pelo menos uma 
intervenção em Saúde Escolar presencial no ano lectivo, em que a expressão [A e B e C ] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de "Intervenção em Saúde Escolar", associado ao Estabelecimentos de Educação e Ensino 
(EEE), realizada pela Equipa de Saúde Escolar, numa turma. ( ver alínea 4 e 5  de OBSERVAÇÕES GERAIS )  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associado ao Programa Nacional de Saúde Escolar (ver alínea 3 de 
OBSERVAÇÕES GERAIS). 

DENOMINADOR (BB): Número total de Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) , públicos e IPSS, existentes na área 
de intervenção da unidade (ver alínea 1  e 2 de OBSERVAÇÕES GERAIS). 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de estabelecimentos 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Saúde Escolar 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

   
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos 
de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência). 
http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/
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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 
estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 
Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção de 
Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e Direção 
de Serviços Região Algarve. 

A ACSS e a SPMS tem a responsabilidade de garantir que até 31 de dezembro do 1º 
ano de cada "ano letivo", esteja registado no sistema de informação em uso pelas 
equipas de saúde escolar (USP, UCC e URAP) todas as escolas e  turmas do parque 
escolar.  

Este parque escolar, com o número de escolas ( públicas e IPSS) deve ser realizada 
automaticamente pela ACSS, através do descarregamento das listas de escolas e 
turmas ( com o numero de alunos), cuja fonte é a DGEstE . Para efeitos deste 
indicador, considera-se que o ano letivo se inicia a 1 de setembro de cada ano e 
termina a 31 de agosto do ano seguinte. 

 

Unidades Orgânicas da rede do Ministério da Educação desagregadas por: 

 Agrupamento de Escolas e Escolas Não Agrupadas 
o Escolas 

 

 

Legenda Observações 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO – Vide 
JARDIM-DE-INFÂNCIA.  

JARDIM-DE-INFANCIA – Estabelecimento que 
oferece, a tempo completo ou parcial, três anos 
de educação pré-escolar a crianças dos 3 aos 6 
anos de idade.  

ESTABELECIMENTO DE ENSINO (NÃO 
SUPERIOR) – Cada unidade organizacional em 
que, sob a responsabilidade de um Conselho 
Executivo ou de um Diretor (Diretor Pedagógico 
ou Encarregado de Direção), é ministrado o 
ensino de um ou mais graus.  

ENSINO BÁSICO – Nível de ensino que se inicia 
cerca da idade dos seis anos, com a duração de 
nove anos, cujo programa visa assegurar uma 
preparação geral comum a todos os indivíduos, 
permitindo o prosseguimento posterior de 
estudos ou a inserção na vida ativa. Compreende 
três ciclos sequenciais, sendo o 1º de quatro 
anos, o 2º de dois anos e o 3º de três anos.  

ENSINO SECUNDÁRIO – Nível de ensino que 
corresponde a um ciclo de três anos (10º, 11.º e 
12º anos de escolaridade), que se segue ao 
ensino básico e que visa aprofundar a formação 
do aluno para o prosseguimento de estudos ou 
para o ingresso no mundo do trabalho. 

1. A Saúde Escolar é caracterizada por ano letivo e 
desenvolve-se nos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino (EEE) do Ministério da Educação, isto é, nos 
Agrupamentos Escolares e Escolas não Agrupadas 
(AE) com atividade em Jardim-de-infância, Escolas do 
Ensino Básico e Secundário (EBS). 

2. Nas Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS) e nas instituições privadas com acordo de 
cooperação a Saúde Escolar intervém junto da 
população escolar sempre que os recursos humanos 
o permitam. 

3. As atividades do PNSE têm como referência os meses 
de setembro a dezembro do ano anterior e janeiro a 
agosto do próprio ano. Considera-se que o ano letivo 
se inicia a 1 de setembro de cada ano e termina a 31 
de agosto do ano seguinte. 

4. Pretende-se substituir o indicador para as UCC Nº 
282, que apenas permite o registo por esta unidade. 
Uma vez que há intervenção no parque escolar, por 
diversos profissionais e diversas unidades funcionais, 
devendo por isso, existir um módulo comum para 
saúde escolar.  

5. Serão contabilizadas as escolas para numerador, 
todas em que houve pelo menos um registo de 
"Intervenção em Saúde Escolar", realizada por um dos 
elementos da equipa de saúde escolar, durante o ano 
letivo.  
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2 
Código Nome abreviado 

 Percentagem de crianças/alunos/as abrangidos/as pelo PNSE. 
 

Designação 

Proporção de crianças/alunos/as, segundo o nível de Educação e Ensino (EE) que frequentam os EEE Públicos e 
IPSS, abrangidas pelo Programa Nacional de Saúde Escolar 
 

Objetivo 

Monitorizar a acessibilidade da população escolar (crianças/alunos/as) à promoção da saúde e aos cuidados 
preventivos previstos no Programa Nacional de Saúde Escolar segundo o nível de educação e ensino. 
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção de crianças/alunos/as das Escolas Públicas e IPSS,  abrangidos/as pelo 
PNSE, segundo o nível de Educação e Ensino (EE). 

Numerador: Contagem de crianças/alunos/as das Escolas Públicas e IPSS abrangidos/as pelo PNSE, segundo o 
nível de Educação e Ensino (EE),  com pelo menos uma intervenção em Saúde Escolar presencial no ano letivo.  

Denominador: Número total de crianças/aluno/as matriculadas nos Estabelecimentos de Educação e Ensino 
Públicos e IPSS, na área de abrangência da Unidade.  

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Contagem de crianças/alunos/as das Escolas Públicas 
e IPSS abrangidos/as pelo PNSE, segundo o nível de 
Educação e Ensino (EE),  com pelo menos uma 
intervenção em Saúde Escolar presencial no ano 
lectivo, em que a expressão [A e B, C e D] é verdadeira.  

 

Número total de crianças/aluno/as matriculadas nos 
Estabelecimentos de Educação e Ensino Públicos e 
IPSS, na área de abrangência da Unidade 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA):  Contagem de crianças/alunos/as das Escolas Públicas e IPSS abrangidos/as pelo PNSE, 
segundo o nível de Educação e Ensino (EE),  com pelo menos uma intervenção em Saúde Escolar presencial no 
ano letivo em que a expressão [A e B e C e D] é verdadeira: 
A. Todas as condições definidas no denominador; 
B. Uma turma abrangida no âmbito da promoção da saúde e/ou dos cuidados preventivos previstos no 

Programa Nacional de Saúde Escolar e com pelo menos um registo de "Intervenção em Saúde Escolar". 
C. Serão contabilizados os registos em cima descritos, sendo que para cada registo, deve ser inserido o 

número de alunos presente na intervenção realizada.  Para efeitos de avaliação deverá ser considerado a 
intervenção em saúde escolar em que esteve presente o maior número de alunos. 

D. São consideradas todas as turmas incluídas nas diferentes comunidades educativas incluídas no parque 
escolar da área de abrangência, nomeadamente: Comunidade Educativa Alunos (CEA).  

DENOMINADOR (BB): Número total de crianças/aluno/as matriculadas nos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino Públicos e IPSS, na área de abrangência da Unidade 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 %  
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo Com dados desde Março de 2015 Saúde Escolar 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

-   
 

Prazos para registo Fonte de informação 

5 dias Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos 
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de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência). 
http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 
estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 
Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção de 
Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e Direção 
de Serviços Região Algarve. 

A ACSS e a SPMS tem a responsabilidade de garantir que até 31 de dezembro do 1º 
ano de cada "ano letivo", esteja registado no sistema de informação em uso pelas 
equipas de saúde escolar (USP, UCC e URAP) todas as escolas e  turmas do parque 
escolar.  

Este parque escolar, com o número de escolas ( públicas e IPSS) deve ser realizada 
automaticamente pela ACSS, através do descarregamento das listas de escolas e 
turmas ( com o numero de alunos), cuja fonte é a DGEstE . Para efeitos deste 
indicador, considera-se que o ano letivo se inicia a 1 de setembro de cada ano e 
termina a 31 de agosto do ano seguinte. 

 

Unidades Orgânicas da rede do Ministério da Educação desagregadas por: 

 Agrupamento de Escolas e Escolas Não Agrupadas 
o Escolas 

 Ano 

 Turma – introduzir número de alunos 

 

 

Observações 

1. A Saúde Escolar é caracterizada por ano letivo e desenvolve-se nos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino (EEE) do Ministério da Educação, isto é, nos Agrupamentos Escolares e Escolas não Agrupadas (AE) 
com atividade em Jardim-de-infância, Escolas do Ensino Básico e Secundário (EBS). 

2. Nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), sempre que os recursos humanos o permitam. 
3. As atividades do PNSE têm como referência os meses de setembro a dezembro do ano anterior e janeiro 

a agosto do próprio ano. 

 

Legenda 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO – Vide JARDIM-DE-INFÂNCIA.  

JARDIM-DE-INFANCIA – Estabelecimento que oferece, a tempo completo ou parcial, três anos de educação 
pré-escolar a crianças dos 3 aos 6 anos de idade.  

ESTABELECIMENTO DE ENSINO (NÃO SUPERIOR) – Cada unidade organizacional em que, sob a 
responsabilidade de um Conselho Executivo ou de um Diretor (Diretor Pedagógico ou Encarregado de 
Direção), é ministrado o ensino de um ou mais graus.  

ENSINO BÁSICO – Nível de ensino que se inicia cerca da idade dos seis anos, com a duração de nove anos, 
cujo programa visa assegurar uma preparação geral comum a todos os indivíduos, permitindo o 
prosseguimento posterior de estudos ou a inserção na vida ativa. Compreende três ciclos sequenciais, sendo 
o 1o de quatro anos, o 2o de dois anos e o 3o de três anos.  

ENSINO SECUNDÁRIO – Nível de ensino que corresponde a um ciclo de três anos (10.o, 11.o e 12.o anos de 
escolaridade), que se segue ao ensino básico e que visa aprofundar a formação do aluno para o 
prosseguimento de estudos ou para o ingresso no mundo do trabalho 

 

 
 
  

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/
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3 
Código Nome abreviado 

 Percentagem de docentes abrangidos/as pelo PNSE. 
 

Designação 

Proporção de docentes abrangidas pelo Programa Nacional de Saúde Escolar, colocados nos EEE Públicos e 
IPSS 
 

Objetivo 

Monitorizar a acessibilidade da população escolar (docentes) à promoção da saúde e aos cuidados preventivos 
previstos no Programa Nacional de Saúde Escolar . 
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção de docentes das Escolas Públicas e IPSS,  abrangidos/as pelo PNSE. 

Numerador: Contagem de docentes das Escolas Públicas e IPSS abrangidos/as pelo PNSE,  com pelo menos 
uma intervenção em Saúde Escolar presencial no ano lectivo, em que a expressão [A e B, C e D] é verdadeira.  

 

Denominador: Número total de docentes colocados nos Estabelecimentos de Educação e Ensino Públicos e 
IPSS, na área de abrangência da Unidade.  

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Contagem de docentes das Escolas Públicas e IPSS 
abrangidos/as pelo PNSE,  com pelo menos uma 
intervenção em Saúde Escolar presencial no ano 
letivo 

Número total de docentes colocados nos 
Estabelecimentos de Educação e Ensino Públicos e 
IPSS, na área de abrangência da Unidade. 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA):  Contagem de docentes das Escolas Públicas e IPSS abrangidos/as pelo PNSE,  com pelo 
menos uma intervenção em Saúde Escolar presencial no ano letivo,  em que a expressão [A, B,  C e D] é 
verdadeira: 
A. Todas as condições definidas no denominador; 
B. Os docentes abrangidos no âmbito da promoção da saúde e/ou dos cuidados preventivos previstos no 

Programa Nacional de Saúde Escolar e com pelo menos um registo de "Intervenção em Saúde Escolar". 
C. Serão contabilizados os registos em cima descritos, sendo que para cada registo, deve ser inserido o 

número de docentes presente na intervenção realizada.  Para efeitos de avaliação deverá ser considerado 
a intervenção em saúde escolar em que esteve presente o maior número de docentes. 

D. São consideradas os docentes incluídos nas diferentes comunidades educativas incluídas no parque escolar 
da área de abrangência, nomeadamente: Comunidade Educativa Docentes (CED).  

DENOMINADOR (BB): Número total de docentes colocados nos Estabelecimentos de Educação e Ensino Públicos 
e IPSS, na área de abrangência da Unidade 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 %  
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo Com dados desde Março de 2015 Saúde Escolar 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

-   
 

Prazos para registo Fonte de informação 

5 dias Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos 
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de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência). 
http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 
estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 
Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção de 
Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e Direção 
de Serviços Região Algarve. 

A ACSS e a SPMS tem a responsabilidade de garantir que até 31 de dezembro do 1º 
ano de cada "ano letivo", esteja registado no sistema de informação em uso pelas 
equipas de saúde escolar (USP, UCC e URAP) todas as escolas e  docentes colocados 
no parque escolar.  

Este parque escolar, com o número de escolas ( públicas e IPSS) deve ser realizada 
automaticamente pela ACSS, através do descarregamento das listas de escolas, com 
o numero de docentes, cuja fonte é a DGEstE . Para efeitos deste indicador, 
considera-se que o ano letivo se inicia a 1 de setembro de cada ano e termina a 31 
de agosto do ano seguinte. 

 

Exemplo: 

Dados a pedir às Fontes de informação em cima descriminadas de forma a que 
estes dados sejam descarregados no sistema informático previsto.  

Unidades Orgânicas da rede do Ministério da Educação desagregadas por: 

 Agrupamento de Escolas e Escolas Não Agrupadas 
o Escolas 

 Comunidade Educativa Docente – número 

 

 

Observações 

1. A Saúde Escolar é caracterizada por ano letivo e desenvolve-se nos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino (EEE) do Ministério da Educação, isto é, nos Agrupamentos Escolares e Escolas não Agrupadas (AE) 
com atividade em Jardim-de-infância, Escolas do Ensino Básico e Secundário (EBS). 

2. Nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), sempre que os recursos humanos o permitam. 
3. As atividades do PNSE têm como referência os meses de setembro a dezembro do ano anterior e janeiro 

a agosto do próprio ano. 

 

Legenda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/
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4 
Código Nome abreviado 

 Percentagem de não docentes abrangidos/as pelo PNSE. 
 

Designação 

Proporção de não docentes abrangidas pelo Programa Nacional de Saúde Escolar, colocados nos EEE Públicos 
e IPSS 
 

Objetivo 

Monitorizar a acessibilidade da população escolar (não docentes) à promoção da saúde e aos cuidados 
preventivos previstos no Programa Nacional de Saúde Escolar . 
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção de não docentes das Escolas Públicas e IPSS,  abrangidos/as pelo PNSE. 

Numerador: Contagem de não docentes das Escolas Públicas e IPSS abrangidos/as pelo PNSE,  com pelo 
menos uma intervenção em Saúde Escolar presencial no ano lectivo, em que a expressão [A e B, C e D] é 

verdadeira.  

Denominador: Número total de não docentes colocados nos Estabelecimentos de Educação e Ensino Públicos 
e IPSS, na área de abrangência da Unidade.  

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Contagem de não docentes das Escolas Públicas e 
IPSS abrangidos/as pelo PNSE,  com pelo menos uma 
intervenção em Saúde Escolar presencial no ano 
letivo 

Número total de não docentes colocados nos 
Estabelecimentos de Educação e Ensino Públicos e 
IPSS, na área de abrangência da Unidade. 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA):  Contagem de não docentes das Escolas Públicas e IPSS abrangidos/as pelo PNSE,  com pelo 
menos uma intervenção em Saúde Escolar presencial no ano letivo,  em que a expressão [A,B, C e D] é 
verdadeira: 
A. Todas as condições definidas no denominador; 
B. Os não docentes abrangidos no âmbito da promoção da saúde e/ou dos cuidados preventivos previstos no 

Programa Nacional de Saúde Escolar e com pelo menos um registo de "Intervenção em Saúde Escolar". 
C. Serão contabilizados os registos em cima descritos, sendo que para cada registo, deve ser inserido o 

número de não docentes presente na intervenção realizada.  Para efeitos de avaliação deverá ser 
considerado a intervenção em saúde escolar em que esteve presente o maior número de não docentes. 

D. São consideradas os não docentes incluídos nas diferentes comunidades educativas incluídas no parque 
escolar da área de abrangência, nomeadamente: Comunidade Educativa Não Docente (CEND). 

DENOMINADOR (BB): Número total de não docentes colocados nos Estabelecimentos de Educação e Ensino 
Públicos e IPSS, na área de abrangência da Unidade 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 %  
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo Com dados desde Março de 2015 Saúde Escolar 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

-   
 

Prazos para registo Fonte de informação 

5 dias Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos 
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de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência). 
http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 
estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 
Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção de 
Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e Direção 
de Serviços Região Algarve. 

A ACSS e a SPMS tem a responsabilidade de garantir que até 31 de dezembro do 1º 
ano de cada "ano letivo", esteja registado no sistema de informação em uso pelas 
equipas de saúde escolar (USP, UCC e URAP) todas as escolas e não docentes 
colocados no parque escolar.  

Este parque escolar, com o número de escolas ( públicas e IPSS) deve ser realizada 
automaticamente pela ACSS, através do descarregamento das listas de escolas, com 
o numero de não docentes, cuja fonte é a DGEstE . Para efeitos deste indicador, 
considera-se que o ano letivo se inicia a 1 de setembro de cada ano e termina a 31 
de agosto do ano seguinte. 

 

Exemplo: 

Dados a pedir às Fontes de informação em cima descriminadas de forma a que 
estes dados sejam descarregados no sistema informático previsto.  

Unidades Orgânicas da rede do Ministério da Educação desagregadas por: 

 Agrupamento de Escolas e Escolas Não Agrupadas 
o Escolas 

 Comunidade Educativa Não Docente (CEND) – 
número 

 

Observações 

1. A Saúde Escolar é caracterizada por ano letivo e desenvolve-se nos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino (EEE) do Ministério da Educação, isto é, nos Agrupamentos Escolares e Escolas não Agrupadas (AE) 
com atividade em Jardim-de-infância, Escolas do Ensino Básico e Secundário (EBS). 

2. Nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), sempre que os recursos humanos o permitam. 
3. As atividades do PNSE têm como referência os meses de setembro a dezembro do ano anterior e janeiro 

a agosto do próprio ano. 

 

Legenda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/
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6 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de Projetos de Promoção e Educação para a Saúde (PES) desenvolvidos nos 
Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE)  Públicos e IPSS  

 

Designação 

Proporção de Projetos de Promoção e Educação para a Saúde (PES) desenvolvidos nos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino (EEE)  Públicos e IPSS 
 

Objetivo 

Avaliar e monirozar o impacto de intervenções em projectos nos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE)  Públicos e 
IPSS da área de abrangência do ACES  
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) com intervenção para promoção da 
alimentação saudável 

Numerador: Contagem de estabelecimentos com pelo menos uma intervenção nos Projetos de Promoção e Educação para 
a Saúde  

Denominador: Número total de Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE)  Públicos e IPSS existentes da área de 
abrangência do ACES 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Contagem de estabelecimentos com pelo menos uma 
intervenção nos Projetos de Promoção e Educação para a 
Saúde  

 

Número total de Estabelecimentos de Educação e Ensino 
(EEE)  Públicos e IPSS existentes da área de abrangência do 
ACES 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Contagem de estabelecimentos com pelo menos uma intervenção nos Projetos de Promoção e 
Educação para a Saúde  em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos uma intervenção para promoção da alimentação saudável.  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associado ao Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) e ao Projetos de 
Promoção e Educação para a Saúde 

DENOMINADOR (BB): Número total de Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE)  Públicos e IPSS existentes da área 
de abrangência do ACES. 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de estabelecimentos 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Desempenho - Saúde Escolar 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

 Desempenho | Promoção da Saúde | Saúde escolar 
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual 
(estabelecimentos de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação 
e Ciência). http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 
estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 
Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção 
de Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e 
Direção de Serviços Região Algarve. 

Sistema Informático:  

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/
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 É necessário introduzir no Módulo de Saúde Escolar do Sistema 
Informático o registo dos projetos e programas de intervenção de 
promoção em utilização no PNSE. 

 O registo desta atividade implica fornecer acesso ao Sistema 
Informático a todos os elementos das Equipas de Saúde Escolar. 

 

Legenda Observações 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO – Vide 
JARDIM-DE-INFÂNCIA.  

JARDIM-DE-INFANCIA – Estabelecimento que 
oferece, a tempo completo ou parcial, três anos de 
educação pré-escolar a crianças dos 3 aos 6 anos 
de idade.  

ESTABELECIMENTO DE ENSINO (NÃO SUPERIOR) 
– Cada unidade organizacional em que, sob a 
responsabilidade de um Conselho Executivo ou de 
um Diretor (Diretor Pedagógico ou Encarregado de 
Direção), é ministrado o ensino de um ou mais 
graus.  

ENSINO BÁSICO – Nível de ensino que se inicia 
cerca da idade dos seis anos, com a duração de 
nove anos, cujo programa visa assegurar uma 
preparação geral comum a todos os indivíduos, 
permitindo o prosseguimento posterior de 
estudos ou a inserção na vida ativa. Compreende 
três ciclos sequenciais, sendo o 1º de quatro anos, 
o 2º de dois anos e o 3º de três anos.  

ENSINO SECUNDÁRIO – Nível de ensino que 
corresponde a um ciclo de três anos (10º, 11.º e 
12º anos de escolaridade), que se segue ao ensino 
básico e que visa aprofundar a formação do aluno 
para o prosseguimento de estudos ou para o 
ingresso no mundo do trabalho. 

1. A Saúde Escolar é caracterizada por ano letivo 
e desenvolve-se nos Estabelecimentos de 
Educação e Ensino (EEE) do Ministério da 
Educação, isto é, nos Agrupamentos Escolares 
e Escolas não Agrupadas (AE) com atividade 
em Jardim-de-infância, Escolas do Ensino 
Básico e Secundário (EBS). 

2. Nas Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) e nas instituições privadas com 
acordo de cooperação a Saúde Escolar 
intervém junto da população escolar sempre 
que os recursos humanos o permitam. 

3. As atividades do PNSE têm como referência os 
meses de setembro a dezembro do ano 
anterior e janeiro a agosto do próprio ano. 
Considera-se que o ano letivo se inicia a 1 de 
setembro de cada ano e termina a 31 de 
agosto do ano seguinte. 
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7 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de EEE Públicos e IPSS, abrangidos pelo Programa Nacional de Saúde Escolar 
(PNSE) que foram alvo de avaliação do risco para a saúde no ambiente escolar. 

 

Designação 

Proporção de EEE dos Agrupamentos de Escolas (AE) e Escolas não Agrupadas (EnA) abrangidos pelo Programa Nacional de 
Saúde Escolar (PNSE) que foram alvo de avaliação do risco para a saúde no ambiente escolar, ao longo do ano lectivo. 
 

Objetivo 

Monitorizar a qualidade do ambiente escolar, reduzir os riscos com potencial impacto na saúde e prevenir os acidentes 
escolares e peri-escolares. 
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção de EEE dos Agrupamentos de Escolas (AE) e Escolas não Agrupadas (EnA) abrangidos 
pelo Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) que foram alvo de avaliação do risco para a saúde no ambiente escolar. 

Numerador: Contagem de Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) públicos e IPSS que foram alvo de avaliação do 
risco para a saúde no ambiente escolar no ano lectivo. 

Denominador: Número total dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas 
não Agrupadas existentes, (ver alínea 1  e 2 de OBSERVAÇÕES GERAIS), na área de intervenção  da USP. 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Contagem de Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) 
públicos e IPSS que foram alvo de avaliação do risco para a 
saúde no ambiente escolar no ano lectivo, em que a 
expressão [A e B e C e D] é verdadeira  

Número total de Estabelecimentos de Educação e Ensino 
(EEE) , públicos e IPSS, existentes na área de intervenção da 
unidade. 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número de Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas mais as 
Escolas não agrupadas do Ministério da Educação que foram alvo de avaliação do risco para a saúde no ambiente escolar 
em que a expressão [A e B e C e D] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de " Avaliação dos riscos do ambiente escolar para a saúde ", realizado pela USP. 

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associado ao preenchimento da Ficha de "AVALIAÇÃO DOS RISCOS DO 
AMBIENTE ESCOLAR PARA A SAÚDE. 

D. O registo realizado pela equipa da USP deve ser efetuado por estabelecimento de educação e ensino.  

DENOMINADOR (BB): Número total dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e 
Escolas não Agrupadas existentes, (ver alínea 1  a 5 de OBSERVAÇÕES GERAIS), na área de intervenção  da USP. 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de EEE dos Agrupamentos de Escolas (AE) e Escolas 
não Agrupadas (EnA) que foram alvo de avaliação do risco para a 
saúde no ambiente escolar 

 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo Com dados desde Março de 2015  

(PNSE) 

Saúde Escolar /Saúde Ambiental 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

-   
 

Prazos para registo Fonte de informação 

5 dias Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos 
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de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência). 
http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 
estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 
Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção de 
Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e Direção 
de Serviços Região Algarve. 

 

A ACSS e a SPMS tem a responsabilidade de garantir que até 31 de dezembro do 1º 
ano de cada "ano letivo", esteja registado no sistema de informação em uso pelas 
equipas de saúde escolar (USP, UCC e URAP) todas as escolas do parque escolar.  

 

Este parque escolar, com o número de escolas ( públicas e IPSS) deve ser realizada 
automaticamente pela ACSS, através do descarregamento das listas de escolas, cuja 
fonte é a DGEstE . Para efeitos deste indicador, considera-se que o ano letivo se 
inicia a 1 de setembro de cada ano e termina a 31 de agosto do ano seguinte. 

 

Dados a pedir às Fontes de informação em cima descriminadas para que estes 
dados sejam descarregados no SClínico a nível nacional.  

Unidades Orgânicas da rede do Ministério da Educação desagregadas por: 

 Agrupamento de Escolas e Escolas Não Agrupadas 
o Escola 

Sistema de Informação :  

 É necessário introduzir um Módulo de Saúde Escolar no sistema de 
informação considerado necessário de modo a que após, inserir a 
intervenção - " Avaliação dos riscos do ambiente escolar para a saúde ", seja 

possível registar a Ficha de "AVALIAÇÃO DOS RISCOS DO AMBIENTE 
ESCOLAR PARA A SAÚDE ". 

 O registo desta atividade implica fornecer acesso ao sistema 
informático em uso  às Unidades de Saúde Pública dos ACES/ULS. 

  

Observações 

1. A Saúde Escolar é caracterizada por ano letivo e desenvolve-se nos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino (EEE) do Ministério da Educação, isto é, nos Agrupamentos Escolares e Escolas não Agrupadas (AE) 
com atividade em Jardim-de-infância, Escolas do Ensino Básico e Secundário (EBS). 

2. Nas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e nas instituições privadas com acordo de 
cooperação a Saúde Escolar intervém junto da população escolar sempre que os recursos humanos o 
permitam. 

3. As atividades do PNSE têm como referência os meses de setembro a dezembro do ano anterior e janeiro 
a agosto do próprio ano. Considera-se que o ano letivo se inicia a 1 de setembro de cada ano e termina a 
31 de agosto do ano seguinte. 

4. A proteção do ambiente e a prevenção da doença resultante dos riscos ambientais, em especial em 
crianças e jovens, constituem dois dos maiores desafios que se colocam à Saúde Pública e à Saúde 
Escolar, em parceria com a Saúde Pública e as entidades gestoras dos estabelecimentos escolares, 
contribui para a avaliação dos riscos e a redução dos perigos do ambiente escolar, tendo em conta o seu 
impacto na saúde da comunidade escolar. 

5. As atividades resultantes da parceria entre a saúde escolar e a saúde pública incluem: 

 Avaliação das condições das estruturas da escola 

 Edifício, recinto, espaço de jogo e recreio e zona de alimentação coletiva; 

 Avaliação das condições do meio envolvente: 

 Segurança, salubridade, articulação funcional; 

 Avaliação da qualidade do ambiente escolar: 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/
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 Ar, água, ruído e químicos. 

 Propostas de medidas de melhoria do ambiente, do espaço e das estruturas escolares. 
 

Legenda 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO – Vide JARDIM-DE-INFÂNCIA.  

JARDIM-DE-INFANCIA – Estabelecimento que oferece, a tempo completo ou parcial, três anos de educação 
pré-escolar a crianças dos 3 aos 6 anos de idade.  

ESTABELECIMENTO DE ENSINO (NÃO SUPERIOR) – Cada unidade organizacional em que, sob a 
responsabilidade de um Conselho Executivo ou de um Diretor (Diretor Pedagógico ou Encarregado de 
Direção), é ministrado o ensino de um ou mais graus.  

ENSINO BÁSICO – Nível de ensino que se inicia cerca da idade dos seis anos, com a duração de nove anos, 
cujo programa visa assegurar uma preparação geral comum a todos os indivíduos, permitindo o 
prosseguimento posterior de estudos ou a inserção na vida ativa. Compreende três ciclos sequenciais, sendo 
o 1º de quatro anos, o 2º de dois anos e o 3º de três anos.  

ENSINO SECUNDÁRIO – Nível de ensino que corresponde a um ciclo de três anos (10º, 11.º e 12º anos de 
escolaridade), que se segue ao ensino básico e que visa aprofundar a formação do aluno para o 
prosseguimento de estudos ou para o ingresso no mundo do trabalho. 
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8 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de residentes na área geográfica do ACeS/ULS atendidos pela Junta Médica de 
Avaliação de Incapacidade (JMAI) no prazo máximo de 60 dias,  após a data de entrada do 
requerimento na USP 

 

Designação 

Proporção de residentes na área geográfica do ACeS/ULS atendidos pela Junta Médica de Avaliação de Incapacidade 
(JMAI) no prazo máximo de 60 dias , após a data de entrada do requerimento na USP 
 

Objetivo 

Avaliar o cumprimento do prazo legal de acesso às JMAI, no ano x, (dentro de 60 dias) após a data de entrada do 
requerimento na USP. 
 

Descrição do indicador 

O indicador exprime em que medida a USP contribuiu para o cumprimento do estabelecido na Lei quanto ao tempo de 
espera para a avaliação das incapacidades das pessoas com deficiência.  

Numerador (AA): N. º de residentes atendidos, pela JMAI em que houve emissão de atestado e cujo requerimento deu 
entrada na Unidade de Saúde Pública (USP) 60 dias ou menos antes da data de atendimento, no ano x, em que a expressão 
[a e b] é verdadeira: 

a. Todas as condições enunciadas para o denominador; 

b.  N. º de residentes com pedido de JMAI cujo requerimento deu entrada na USP no prazo máximo de 60 dias  
antes da data do requerimento.  

Denominador (BB): N. º de juntas médica de avaliação realizadas, com emissão de atestado.  

Numerador (AA) Denominador (BB) 

N. º de residentes atendidos, pela JMAI em que houve 
emissão de atestado e cujo requerimento deu entrada na 
USP no prazo máximo de 60 dias, antes da data de 
atendimento.  

N. º de juntas médica de avaliação realizadas, com emissão 
de atestado 

 

Regras de cálculo 

Numerador (AA): N. º de residentes atendidos, pela JMAI em que houve emissão de atestado e cujo requerimento deu 

entrada na USP 60 dias ou menos antes da data de atendimento, no ano x, em que a expressão [a e b] é verdadeira: 
a. Todas as condições enunciadas para o denominador; 

b.  N. º de residentes atendidos pela JMAI cujo requerimento deu entrada na USP 60 dias ou menos antes da 
data de atendimento.  

Denominador (BB): N. º de juntas médica de avaliação realizadas, com emissão de atestado. 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de residentes na área geográfica do ACeS/ULS 
atendidos pela JMAI dentro de 60 dias ou menos após a data de 
entrada do requerimento na USP. 

 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo Com dados em suporte de papel (não existe 
sistema informático) 

JMI 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

-  
 

Prazos para registo Fonte de informação 

5 dias Deve existir um único suporte de registo sequencial dos requerimentos (preferencialmente, 
informatizado), sendo os requerentes convocados para a avaliação pela Junta Médica, pela 
ordem de registo. A ACSS e a SPMS devem desenvolver o sistema informático para o efeito.  

 

Se um utente faltar à Junta médica de avaliação de incapacidade, deve solicitar novo 
requerimento.  
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Sistema de Informação :  

 É necessário introduzir no Módulo de JMI nos Cuidados de Saúde Primários (a 
desenvolver). 

 O registo desta atividade implica fornecer acesso aos administrativos, das 
Unidades de Saúde Pública dos ACES/ULS. 

  

Observações 

 As JMAI fazem-se em contexto domiciliário ou na Unidade funcional. 

 

Legenda 
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9 
Código Nome abreviado 

 Proporção de Casos de Doença de Notificação Obrigatória (DNO), investigados 
 

Designação 

Proporção de casos de doença de notificação obrigatória notificados, com evidência de investigação epidemiológica. 
 

Objetivo 

Monitorizar a realização de investigação epidemiológica aos casos de doença de notificação obrigatória comunicados no 
SINAVE à USP. 
 

Descrição do indicador 

O indicador exprime a proporção de casos de doenças de notificação obrigatória comunicados, com evidência de 
investigação epidemiológica. 

Numerador: Número de casos de doença de notificação obrigatória com evidência de investigação epidemiológica 
completa até 30 de Março do ano X+ 1 . 

Denominador: Número de casos de doença de notificação obrigatória comunicados à autoridade de saúde, entre o dia 1 
de janeiro e o dia 31 de dezembro do ano X 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número de casos de doença de notificação obrigatória com 
evidência de investigação epidemiológica completa em que 
a expressão [A e B e C] é verdadeira 

Número de casos de doença de notificação obrigatória 
notificados através do SINAVE, entre o dia 1 de janeiro e o 
dia 31 de dezembro do ano considerado. 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número de casos de doença de notificação obrigatória com evidência de investigação epidemiológica 
completa em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de Inquérito epidemiológico preenchido, associado à(s) notificação(ões) do caso no SINAVE 
até 30 de Março do ano x+1.  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associadado ao SINAVE (ver alínea 1 de OBSERVAÇÕES GERAIS). 

DENOMINADOR (BB): Contagem dos casos de doença de notificação obrigatória em que a expressão [A ; B e C] é 
verdadeira: 

A. Casos de doença de notificação obrigatória em residentes na área geográfica de intervenção da unidade de saúde 
pública. 

B. Casos de doença de notificação obrigatória notificados no SINAVE, entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de dezembro do 
ano X. 

C. Casos de doença de notificação obrigatória referenciados por SINAVE, por outra USP ou DSP, entre o dia 1 de janeiro e o 
dia 31 de dezembro do ano X. 

 

 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de Casos de Doença de Notificação Obrigatória (DNO), 
investigados 

 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Investigação epidemiológica 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

   
 

Prazos para registo Fonte de informação 
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Variável por doença de 
notificação obrigatória. 
(a ser criado 
anualmente pela DGS) 

 

SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) é um sistema de vigilância 
em saúde pública, que identifica situações de risco, recolhe, atualiza, analisa e 
divulga os dados relativos a doenças transmissíveis e outros riscos em saúde 
pública, bem como prepara planos de contingência face a situações de emergência 
ou tão graves como de calamidade pública. 

Legenda Observações 

Sistema de notificação das DNO 

SINAVE-SiVDoT 
1. Os profissionais da USP devem ter acesso ao SINAVE, 

sendo que o envio do inquérito para o DSP deve ser 
remetido pelo Coordenador ou seu substituto, 
formalmente indicado em ata.  

2. As atividades de investigação epidemiológica têm 
como referência os meses de Janeiro a Dezembro do 
ano em avaliação. Considera-se que o inquérito 
epidemiológico é terminado após ter sido enviado no 
SINAVE para o DSP, dentro do prazo definido para 
cada DNO. 

3. Deve ser feita uma alteração ao Despacho n.º 15385-
A/2016 de forma a que por cada doença surja :  

a. Definição de caso; 
b. Tempo máximo de investigação; 

4. A referenciação de pedidos de colaboração de casos 
notificados entre USP deve que existir no SINAVE, de 
forma a dar resposta às situações em que o utente é 
residente em determinado ACeS, mas por algum 
motivo se encontra fora do local de abrangência da 
USP que recebeu a notificação. 

5. Deve ser criado o pedido de colaboração entre USP 
de forma a ser possível que outra USP possa agregar 
o resultado da sua intervenção a um determinado 
caso notificado. Exemplo: Processo de  investigação 
no local de trabalho fora da área de abrangência da 
USP . 
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10 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de casos de doença de notificação obrigatória (DNO), investigados, com 
classificação de caso correta (validados).  

 

Designação 

Proporção de casos de doença de notificação obrigatória (DNO), investigados, com classificação de caso correta 
(validados). 
 

Objetivo 

Monitorizar a qualidade dos registos e de investigação no SINAVE.  
 

Descrição do indicador 

O indicador exprime a proporção de casos de Doença de notificação Obrigatória (DNO), investigados, com classificação de 
caso correta. 

Numerador: Número de casos de doença de notificação obrigatória com evidência de investigação epidemiológica 
completa e com classificação de caso corretamente  validada pelo DSP e pela DGS., até 30 de Abril do ano X+ 1 e em que a 
expressão [A e B e C e D] é verdadeira. 

 

Denominador: Número de casos de doença de notificação obrigatória notificados no SINAVE, entre o dia 1 de janeiro e o 
dia 31 de dezembro do ano X.  

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número de casos de doença de notificação obrigatória com 
evidência de investigação epidemiológica completa e com 
classificação de caso corretamente  validada pelo DSP e 
pela DGS., até 30 de Abril do ano X+ 1, e em que a 
expressão [A e B e C e D] é verdadeira. 

 

Número de casos de doença de notificação obrigatória 
notificados no SINAVE, entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de 
dezembro do ano X. 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número de casos de doença de notificação obrigatória com evidência de investigação epidemiológica 
completa em que a expressão [A e B e C e D] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de Inquérito epidemiológico preenchido, com classificação de caso validada pela DGS no 
SINAVE, até 30 de Abril do ano X+ 1 

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associada ao SINAVE (ver alínea 1 de OBSERVAÇÕES GERAIS). 

D. Com pelo menos uma classificação de caso validada pela DGS. 

DENOMINADOR (BB): Contagem dos casos de doença de notificação obrigatória em que a expressão [A; B e C] é 
verdadeira: 

A. Casos de doença de notificação obrigatória em residentes na área geográfica de intervenção da unidade de saúde 
pública. 

B. Casos de doença de notificação obrigatória notificados no SINAVE, entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de dezembro do 
ano X. 

C. Casos de doença de notificação obrigatória referenciados por SINAVE, por outra USP ou DSP, entre o dia 1 de janeiro e o 
dia 31 de dezembro do ano X 

 

 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 %  
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 
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Processo - Investigação Epidemiológica 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

   
 

Prazos para registo Fonte de informação 

Variável por doença de 
notificação obrigatória. 
(a ser criado 
anualmente pela DGS) 

 

SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) é um sistema de vigilância 
em saúde pública, que identifica situações de risco, recolhe, atualiza, analisa e 
divulga os dados relativos a doenças transmissíveis e outros riscos em saúde 
pública, bem como prepara planos de contingência face a situações de emergência 
ou tão graves como de calamidade pública. 

Legenda Observações 
Sistema de notificação das DNO 

SINAVE-SiVDoT 

ACES- Agrupamento de Centros de Saúde 

ARS-Administração Regional de Saúde 

CID-Classificação Internacional de Doenças 

DNO-Doenças de Notificação Obrigatória 

DGS-Direcção-Geral da Saúde 

DSP-Departamento de Saúde Pública Regional 

ICPC-Classificação Internacional para Cuidados de 
Saúde Primários 

IE-Inquérito Epidemiológico (realizado pelas USP) 

PDS-Plataforma de Dados da Saúde 

RNU-Registo Nacional de Utentes 

SCLINICO-Sistema Informático para Apoio Clinico (ex-
SAM) 

SINAVE-Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 
(desmaterialização da notificação e IE) 

SPMS-Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

USP-Unidade de Saúde Pública (a nível local) 

1. O acesso ao SINAVE deve ser facultado ao todos os 
profissionais da USP, sendo que o envio do inquérito 
para o DSP, apenas deve ser efetuado pelo 
Coordenador ou seu substituto. 

2. As atividades de investigação epidemiológica têm 
como referência os meses de Janeiro a Dezembro do 
ano em avaliação. Considera-se que o inquérito 
epidemiológico é terminado após ter sido enviado no 
SINAVE para o DSP, dentro do prazo definido para 
cada DNO. 

No SINAVE : Classificação e validação de caso no SINAVE 

1. As definições de caso destinam-se à vigilância 
epidemiológica e podem diferir das utilizadas para a 
prática clínica. Nomeadamente, os critérios clínicos 
apresentam um quadro geral da doença, não 
correspondendo necessariamente a todos os 
elementos necessários ao diagnóstico clínico 
individual. 

2. Na atribuição da classificação de caso no SINAVE 
(página de validação de caso) os casos podem ser 
classificados como possíveis, prováveis, confirmados, 
em investigação, desconhecido e não é caso. Após 
este procedimento os casos podem ser validados ou 
invalidados. 

3. Para este procedimento devem ser seguidas as 
seguintes orientações: 

4. Possível - caso possível de acordo com a definição de 
caso do Despacho

1
, quando aplicável; (caso que 

preenche os critérios clínicos, para o qual não foram 
efetuados exames laboratoriais ou o seu resultado é 
desconhecido) 

5. Provável - caso provável de acordo com a definição 
de caso do Despacho, quando aplicável; 

6. Confirmado - caso confirmado de acordo com a 
definição de caso do Despacho; 

7. Em investigação – Caso que ainda se encontra em 
investigação, isto é, aguardam informação de exames 
laboratoriais ou outra informação epidemiológica 
pertinente para a doença; 

8. Desconhecido – Caso que não se consegue classificar 
de acordo com a definição de caso por 

                                                        
1 Com a redação da Declaração de Retificação n.º 609-A/2014, de 16 de Junho. 
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impossibilidade de obter a informação necessária 
durante o inquérito epidemiológico; 

9. Não é caso – Deve ser utilizado nas seguintes 
situações: 

a. Caso que no decorrer da investigação 
epidemiológica se verificou não preencher 
os critérios de definição de caso, ou, se 
verificou através de exames laboratoriais 
não se tratar da doença notificada, ou seja, 
comprovadamente não se trata de um caso 
de doença (caso descartado). Enganos dos 
médicos ao notificar (troca de doentes, troca 
de doenças), outros enganos ou erros, 
devem também ser classificados como não é 
caso. 

b. Casos de doença com ano de diagnóstico 
anterior ao ano de notificação. 

c. Os casos com data de diagnóstico no ano 
imediatamente anterior ao ano de 
notificação serão considerados até ao 
encerramento das bases de dados – 30 de 
Março (por ex. casos com ano de diagnóstico 
2015 e notificados até 30 de Março de 2016 
serão considerados). Excetua-se deste 
procedimento as notificações de VIH/SIDA e 
Tuberculose que são consideradas 
independentemente da data de diagnóstico 
de acordo com a estratégia de vigilância dos 
respetivos programas. 

d. Casos de doenças incluídas nos Programas 
Nacionais de Eliminação/Erradicação, como 
o Sarampo, a Rubéola e a Poliomielite, cujos 
resultados laboratoriais tenham sido 
negativos, nos casos que apresentam 
critérios clínicos, ou, se verificou durante o 
inquérito epidemiológico que o diagnóstico 
clínico estava incorreto. 
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11 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), com acordo com a 
segurança social inspecionadas. 

 

Designação 

Proporção de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), com acordo com a segurança social inspecionadas. 
 

Objetivo 

Avaliar as condições de instalação, organização e funcionamento das ERI em atividade, através de uma ação inspetiva 
 

Descrição do indicador 

O indicador exprime a proporção de ERI inspecionadas, com aplicação de uma lista de verificação.  

Numerador (AA): Nº de ERPI inspecionadas, em que a expressão [a, b e c] é verdadeira 

Denominador (BB): Nº de ERPI em atividade. 
 

Regras de cálculo 

Numerador (AA): Nº de ERPI inspecionadas, em que a expressão [a, b e c] é verdadeira: 
a. Todas as condições enunciadas para o denominador; 
b. Com pelo menos um registo de " Avaliação de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), ", realizado pela 

USP. 

c. Com evidência de elaboração do respetivo auto e/ou relatório. 
Denominador (BB): Nº de ERPI em atividade, em que a expressão [a] é verdadeira: 

a. Constam da listagem do Instituto da Segurança Social I.P. ; 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

(AA/BB) x 100 % Proporção de ERPI, inspecionadas, evidenciadas pelo 
preenchimento do “Guião de visita e auditoria a ERPI“ 

 
 

Tipo de indicador Área 

Processo  
 

Fonte de informação Observações 

USP 

 

Estrutura residencial para pessoas idosas: o estabelecimento para 
alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, em 
que sejam desenvolvidas atividades de apoio social e prestados 
cuidados de enfermagem (Portaria n.º 67/2012, de 21/03).  
A USP deve evidenciar, através de informação interna, as ERI que 
tenha identificado e não constem da lista enviada pelo DSP. 
 

O Instituto da Segurança Social I.P possui informação estatística 
das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito 
regional: http://www.seg-social.pt/inicio  

Dados a pedir descriminadas para que estes dados sejam 
descarregados no SClínico a nível nacional.  

Actividades nas ERPI:  

- Colaborar na elaboração dos Planos de Contingência para 

Temperaturas Extremas Adversas 
- Atualizar os contatos das entidades locais e regionais 
- Divulgar as recomendações sobre as temperaturas extremas 
adversas e sobre partículas e eventos naturais  
- Realizar visitas pedagógicas aos ERPI 
- Elaborar o relatório das visitas com as propostas de melhoria 

- Colaboração na monitorização e avaliação do plano de 
contigencia. 

http://www.seg-social.pt/inicio
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Sistema de Informação :  

Módulo de Comunidades (ERPI) a ser desenvolvido nos 
Cuidados de Saúde Primários.  

 Necessita de introdução da Ficha "Avaliação   
(Anexo)- Exemplo – Orientação Precauções Básicas 
do Controlo da Infeção (PBCI); 

o Avaliar Risco de Quedas; 
o Realizar caracterização do ERPI 

 Profissionais  
 Rede de frio (..) 

 Sistema de registo por equipa. 

 

 
 
 

12 
Código Nome abreviado 

 Proporção de estabelecimentos termais (ET) inspecionados 
 

Designação 

Proporção de estabelecimentos termais (ET) inspecionados  
 

Objetivo 

Avaliar as condições de instalação, organização e funcionamento dos ET em atividade, através de 
uma ação inspetiva. 
 

Descrição do indicador 

O indicador exprime a proporção de ET inspecionados, com aplicação da lista de verificação 
constante do Programa de Vigilância Sanitária em Estabelecimentos Termais. 

Numerador (AA): N.º de ET inspecionados.  

Denominador (BB): N.º de ET em atividade. 
 

Regras de cálculo 

Numerador (AA): Nº de ET inspecionados, no ano x, em que a expressão [a, b, c e d] é verdadeira: 
a. Todas as condições enunciadas para o denominador; 
b. Com preenchimento da lista de verificação; 
c. Com evidência da elaboração do respetivo auto e/ou relatório; 
d. O preenchimento da lista de verificação e auto e/ou relatório ter sido validado pelo DSP. 

Denominador (BB): Nº de ET em atividade, no ano x, em que a expressão [a e b] é verdadeira: 
a. Constam da lista disponível no Programa de Vigilância Sanitária em Estabelecimentos Termais; 
b. Outros ET identificados pela USP não constantes da lista referida anteriormente. 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

(AA/BB) x 100 % Proporção de ET inspecionados 
 

Tipo de indicador Área 

Processo Vigilância Epidemiológica (Saúde Ambiental) 
 

Fonte de informação  Observações 
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USP; DSP A ACSS introduz no sistema informático todos os 
ET até ao dia 31 janeiro do ano x+1. 

Estabelecimento termal: Unidade prestadora de 
cuidados de saúde na qual se realiza o 
aproveitamento das propriedades terapêuticas 
de uma água mineral natural para fins de 
prevenção de doença, terapêutica, reabilitação e 
manutenção da saúde, podendo, ainda, praticar-
se técnicas complementares e coadjuvantes 
daqueles fins, bem como serviços de bem-estar 
termal (DL n.º 142/2004, de 11 de junho). 

A USP deve evidenciar, através de informação 
interna, os ET que tenham sido identificados e 
não constem da lista disponível no Programa de 
Vigilância Sanitária em ET. 

Ano x - ano de contratualização 
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13 
Código Nome abreviado 

 Proporção de CCD inspecionados 
 

Designação 

Proporção de clínicas e consultórios dentários (CCD) inspecionados 
 

Objetivo 

Avaliar as condições de instalação, organização e funcionamento das CCD em atividade, através de 
uma ação inspetiva 
 

Descrição do indicador 

O indicador exprime a proporção de CCD inspecionados, com aplicação do suporte de informação 
constante na Orientação nº 009/2011 da DGS, de 30/03/2011. 

Numerador (AA): Nº de CCD inspecionados. 

Denominador (BB): Nº de CCD em atividade. 
 

Regras de cálculo 

Numerador (AA): Nº de CCD inspecionados, em que a expressão [a, b e c]) é verdadeira: 
a. Todas as condições enunciadas para o denominador; 
b. Com preenchimento do suporte de informação constante na Orientação nº 009/2011 da DGS, 

de 30/03/2011; 
c. Com evidência da elaboração do respetivo auto e/ou relatório. 

Denominador (BB): Nº de CCD em atividade, em que a expressão [a e b] é verdadeira: 
a. Constam da lista disponível no sítio da Entidade Reguladora da Saúde. 
b. Outras CCD identificados pela USP não constantes da lista referida anteriormente. 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

(AA /BB) x 100 % Proporção de CCD inspecionados 
 

Tipo de indicador Área 

Processo Vigilância Epidemiológica (Saúde Ambiental) 
 

Fonte de informação Observações 

USP- Unidade Saúde Pública 

ERS- Entida de Reguladora da Saúde  

A ACSS introduz no sistema informático todos os 
CCD até ao dia 31 janeiro do ano x+1. 

 
 
Clínicas ou consultórios dentários: unidades ou 
estabelecimentos de saúde privados que 
prossigam atividades de prevenção, diagnóstico e 
tratamento das anomalias e doenças dos dentes, 
boca, maxilares e estruturas anexas, 
independentemente da forma jurídica e da 
designação adotadas (Portaria 268/2010, de 12/5). 
 
 

A USP deve evidenciar, através de informação 
interna, as CCD que tenha identificado e não 
constem da lista disponível no sítio da ERS. 
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A Entidade Reguladora da Saúde (ERS), é a 

entidade competente em matéria de licenciamento 

dos estabelecimentos prestadores de cuidados de 

saúde e consequentemente e a entidade a quem 

devem ser dirigido o pedido de fonte de 

informação. 
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14 
Código Nome abreviado 

 Proporção de piscinas tipo 2 inspecionadas  
 

Designação 

Proporção de piscinas do tipo 2 inspecionadas 
 

Objetivo 

Avaliar as condições de instalação, higio-sanitárias e/ou de funcionamento das piscinas do tipo 2 em 
atividade, através de uma ação inspetiva. 
 

Descrição do indicador 

O indicador exprime a proporção de piscinas do tipo 2 inspecionadas, com a aplicação do 
questionário constante do Anexo II-A ou II-B da Circular Normativa n.º 14/DA, de 21-08-2009, da 
Direção-Geral da Saúde (DGS). 

Numerador (AA): N.º de piscinas do tipo 2 inspecionadas.  

Denominador (BB): N.º de piscinas do tipo 2 em funcionamento. 
 

Regras de cálculo 

Numerador (AA): Nº de piscinas do tipo 2 inspecionadas, em que a expressão [a e b] é verdadeira: 
a. Todas as condições enunciadas para o denominador; 
b. Com preenchimento do Anexo II-A ou II-B da Circular Normativa n.º 14/DA, de 21-08-2009, da 

DGS. 

Denominador (BB): Nº de piscinas do tipo 2 em funcionamento  
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

(AA/BB) x 100 % Proporção de piscinas tipo 2 com evidência de 
inspeção 

 

Tipo de indicador Área Clinica 

Processo  
 

Tipo de indicador Estado do Indicador   

Processo - Investigação epidemiológica 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

   
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

- 

 

 

- Turismo Portugal / Autarquias  

 Observações 

 Piscina de tipo 2 (ou semi-pública) – piscina destinada a proporcionar um 
serviço complementar à actividade principal de um empreendimento (ex. 
piscinas de hotel, piscinas de parques de campismo, piscinas de clubes, 
piscinas terapêuticas), e cujo uso é considerado “público” (de acordo com a 
respectiva definição da NP EN 15288-1 2008). 

 

Para a promoção da saúde de ambos os grupos, os serviços de saúde pública 
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devem dinamizar actividades de sensibilização adequadas aos objectivos 
pretendidos. Para os utilizadores, as populações-alvo prioritárias devem ser 
as crianças, os seus pais e os idosos, em especial nas seguintes áreas:  

 Higiene pessoal;  

 Não ingestão de alimentos e utilização das instalações sanitárias 
antes da entrada nos tanques; 

 Sensibilização para a não utilização da piscina no caso de 
estarem afectados por problemas gastrointestinais, 
dermatológicos ou da área otorrinológica;  

 Prevenção de doenças transmitidas por contacto com 
superfícies contaminadas;  

 Utilização de calçado apropriado; 

 Cuidados no tratamento das roupas (lavagem e secagem a cada 
utilização…) de toalhas e fatos de banho e toucas. 
 

Relativamente aos trabalhadores das piscinas, as acções devem visar tanto a 
protecção da sua saúde como a dos utilizadores: 

• Armazenamento e utilização correcta de produtos químicos; 
• Manutenção da área técnica devidamente limpa e arrumada; 
• Registo diário e arquivo de informações associadas ao 
funcionamento da piscina; 
• Procedimentos a adoptar em caso de acidentes fecais, 
hemorrágicos ou com vómitos na 
água ou nas zonas adjacentes; 
• Procedimentos de higiene e de desinfecção das superfícies; 
• Procedimentos de higiene e desinfecção dos equipamentos 
didácticos (bóias, flutuadores…) 
utilizados na água. 
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15 
Código Nome abreviado 

 Proporção de utilização do 1º cheque-dentista  
 

Designação 

Proporção de utilização do 1º cheque-dentista (CD) nas coortes dos 7, 10 e 13 anos, no ano letivo x-
1/x 
 

Objetivo 

Conseguir que as crianças e jovens das coortes dos 7, 10 e 13 anos utilizem o 1º CD, no ano letivo x-
1/x, de acordo com os critérios de inclusão definidos no Programa Nacional de Promoção da Saúde 
Oral (PNPSO). 
 

Descrição do indicador 

Definição conceptual: 

Indicador que exprime a proporção de crianças e jovens das coortes dos 7, 10 e 13 anos que, no ano 
letivo x-1/x, utilizaram o 1º CD. 

Definição operacional: 

Para além dos critérios de inclusão definidos no PNPSO, referem-se mais os seguintes: 

Numerador (AA): Nº de 1ºs CD utilizados pelas coortes dos 7, 10 e 13 anos, entre 01 de novembro 
do ano x-1 e 31 de outubro do ano x (ano letivo x-1/x) 

Denominador (BB): Nº de 1ºs CD emitidos para as coortes dos 7, 10 e 13 anos, entre 01 de 
novembro do ano x-1 e 31 de outubro do ano x (ano letivo x-1/x) 

 
 

Regras de cálculo 

7 ANOS 

Numerador (AA): Nº de 1ºs CD utilizados pela coorte dos 7 anos, entre 01 de novembro do ano x-1 e 
31 de outubro do ano x (ano letivo x-1/x) 

Denominador (BB): Nº de 1ºs CD emitidos para a coorte dos 7 anos, entre 01 de novembro do ano 
x-1 e 31 de outubro do ano x (ano letivo x-1/x) 

 

10 ANOS 

Numerador (AA): Nº de 1ºs CD utilizados pela coorte dos 10 anos, entre 01 de novembro do ano x-1 
e 31 de outubro do ano x (ano letivo x-1/x) 

Denominador (BB): Nº de 1ºs CD emitidos para a coorte dos 10 anos, entre 01 de novembro do ano 
x-1 e 31 de outubro do ano x (ano letivo x-1/x) 

 

13 ANOS 

Numerador (AA): Nº de 1ºs CD utilizados pela coorte dos 13 anos, entre 01 de novembro do ano x-1 
e 31 de outubro do ano x (ano letivo x-1/x) 

Denominador (BB): Nº de 1ºs CD emitidos para a coorte dos 13 anos, entre 01 de novembro do ano 
x-1 e 31 de outubro do ano x (ano letivo x-1/x)    
 
 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador   

Processo - Promoção da Saúde 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 
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Prazos para registo Fonte de informação 

 SISO – Sistema de Informação para a Saúde Oral 

 

O Sistema de Informação para a Saúde Oral (SISO) integra o Programa 
Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO), desde 2008, tendo como 
objetivo avaliar e diminuir a incidência e a prevalência das doenças orais. 

 

Através da atribuição de cheques-dentista aos utentes beneficiários, o 
PNPSO promove a prestação de cuidados de saúde oral personalizados, 
preventivos e curativos, ministrados por estomatologistas e médicos 
dentistas a grupos populacionais de particular vulnerabilidade. 

Atualmente, os grupos abrangidos pelo PNPSO são: 

 Crianças com idade inferior a 7 anos 

 Crianças de 7, 10, 13, 16 e 18 anos que frequentam o ensino público 
e as IPSS 

 Crianças de idades intermédias às citadas anteriormente (8, 9, 11, 
12 e 14 anos) 

 Mulheres grávidas em vigilância pré-natal no Serviço Nacional de 
Saúde 

 Idosos beneficiários do Complemento Solidário que sejam utentes 
do Serviço Nacional de Saúde 

 Utentes portadores de VIH/SIDA 
 Utentes elegíveis para rastreio de cancro oral 
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16 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de Certificado Controlo Sanitário do Navio (CCSN)/ Isenção de Controlo 
Sanitário do Navio (IS) emitidos durante o tempo de permanência do navio no Porto. 

 

Designação 

Proporção de Certificado Controlo Sanitário do Navio (CCSN)/ Isenção de Controlo Sanitário do Navio (IS) emitidos durante 
o tempo de permanência do navio no Porto. 
 

Objetivo 

Monitorizar e avaliar a taxa de resposta aos pedidos de Certificado Controlo Sanitário do Navio . 
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção de CCSN/IS emitidos após vistoria a navios.  

Numerador: Número de Certificados de Controlo Sanitário do Navio CC/IS emitidos durante o tempo de permanência do 
navio no Porto. 

Denominador: Contagem de pedidos de Certificado Controlo Sanitário do Navio 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número de Certificados de Controlo Sanitário do Navio 
CCSN/IS emitidos emitidos durante o tempo de 
permanência do navio no Porto. 

Nº de pedidos de emissão de certificados de 
controlo/isenção sanitária solicitados à Autoridade de 
Saúde Portuária na plataforma JUP. 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número de Certificados de Controlo Sanitário do Navio CC/IS emitidos após vistoria a navios, no prazo 
de 12 horas em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de "Vistoria a navio" ou Isenção de Controlo Sanitário do Navio (IS), realizado pela Equipa 
de intervenção.  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associada ao registo na JUP da emissão do CCSN/IS e arquivo na pasta de CCS 
do formulário de vistoria ao navio, assinado pelo comandante. 

DENOMINADOR (BB): Nº de pedidos de emissão de certificados de controlo/isenção sanitária solicitados à Autoridade de 
Saúde Portuária na plataforma JUP. 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de Certificado Controlo Sanitário do Navio (CCSN)/ 
Isenção de Controlo Sanitário do Navio (IS) emitidos 

 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Sanidade Internacional  

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

12 horas   
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

 

 

Legenda Observações 
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 Durante a estadia do navio em porto, poderá ser necessária 
a realização de vistoria para verificar as condições exigidas 
no Certificado de Controlo Sanitário do Navio (CCSN). 
Caso o Certificado exibido se encontre caducado, haverá, 
obrigatoriamente, lugar a nova vistoria. 
 

No caso do Certificado expirar no prazo máximo de 15 dias, 
poderá ser realizada vistoria para emissão de novo certificado, 
se solicitado e mediante a disponibilidade do Serviço. 

O requerimento deverá ser entregue aos Serviços de Sanidade 
Marítima com a antecedência mínima de 24h. 

As vistorias aos navios deverão ter como base o documento 
constante do Anexo 3 do Regulamento Sanitário Internacional. 

Devem ser efetuadas vistorias ao navio sempre que haja lugar à 
emissão de Certificado de Controlo Sanitário do Navio. 

Devem igualmente ser efetuadas vistorias de acordo com o 
programa de vigilância sanitária dos navios em cada porto e 
sempre que o Serviço de Sanidade Marítima ou a Autoridade de 
Saúde considerem necessário (e.g. navio com antecedentes de 
más condições higio-sanitárias e/ou com recomendações de 
vistoria anterior não completamente satisfeitas). 

Na vistoria além da verificação “in loco” das instalações haverá 
lugar à análise documental. 

O CCSN/CICSN é o documento emitido pelo Serviço de Sanidade 
Marítima que atesta as condições higio-sanitárias do navio  

O CCSN/CICSN tem uma validade máxima de 6 meses e é 
pertença do navio, pelo que não deverá nunca ser 
solicitada a sua apresentação no serviço, mas sim uma 
cópia do mesmo quando for necessário. 
O documento original deverá ser solicitado no decorrer de 
uma vistoria a bordo e deverá estar em conformidade com 
o previsto no artigo 39 do RSI. 
No caso de deteção de não conformidades (como 
prorrogações emitidas fora de validade, duplas 
prorrogações, certificados emitidos em portos não 
autorizados, etc.) deverá ser informado o porto envolvido, 
bem como o Ponto Focal Nacional, a fim de procederem em 
conformidade. 
No caso das não conformidades serem detetadas aquando 
da apresentação da cópia do Certificado, deverá ser 
efetuada uma vistoria e emitido um novo Certificado. 
Se não for possível efetuar no porto, a inspeção ou as 
medidas requeridas, o período de validade do CCSN/CICSN 
poderá ser prorrogado por um mês. 
 

A vistoria pode originar a suspensão de Livre Prática ou a não 
emissão do Desembaraço Sanitário. 
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17 
Código Nome abreviado 

 Proporção de vistoria a navios de cruzeiros realizadas. 
 

Designação 

Proporção de vistoria a navios de cruzeiros realizadas no ano X.  
 

Objetivo 

A introdução e realização de um programa de Saneamento de Navios (PSN) auxilia a indústria de cruzeiros a prevenir e 
controlar a introdução, transmissão e propagação de doenças em navios de cruzeiro. 

Este programa auxilia o setor de navios de cruzeiro no cumprimento de sua responsabilidade pelo desenvolvimento e 
implementação de sistemas abrangentes baseados em desempenho para proteger a saúde do público viajante. 
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção vistorias a navios de cruzeiro realizadas.  

Numerador: Número de vistorias a navios de cruzeiro que transportem 13 passageiros ou mais, realizadas no ano X . 

Denominador: Contagem de número de Navios de Cruzeiro que possuem que transportem 13 passageiros ou mais e que 
deram na plataforma JUP ou sistema informático equivalente no ano X. 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número de vistorias a navios de cruzeiro que transportem 
13 passageiros ou mais, realizadas no ano X em que a 
expressão [A e B e C] é verdadeira. 

 

Contagem de número de Navios de Cruzeiro que 
transportem 13 passageiros ou mais, sem registo de vistoria 
anterior no X  e que deram entrada no sistema informático 
destinado para o efeito ( plataforma JUP  ou equivalente ) 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA: Número de vistorias a navios de cruzeiro que transportem 13 passageiros ou mais, realizadas no ano X 
em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Número de  barcos com pelo menos um registo de "Vistoria a navio", realizado pela Equipa de intervenção.  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associada ao registo na JUP ou sistema informático equivalente e arquivo do 
formulário de vistoria ao navio, assinado pelo comandante. 

D. Contagem de número de Navios de Cruzeiro que transportem 13 passageiros ou mais, sem registo de vistoria anterior 
no X  e que deram entrada na plataforma JUP  ou equivalente. 

DENOMINADOR (BB): Contagem de número de Navios de Cruzeiro que transportem 13 passageiros ou mais, sem registo 
de vistoria anterior no X  e que deram entrada no sistema informático destinado para o efeito ( plataforma JUP  ou 
equivalente, em que a expressão [A ] é verdadeira 

A. Os barcos com vistoria realizada noutro Porto, no mesmo ano X devem ser retirados no denominador.  
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de vistoria a navios de cruzeiros realizados. 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Sanidade Internacional  

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

12 horas   
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 
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Legenda Observações 

 O programa opera pelos padrões de saúde pública que podem ser 
encontrados na versão atual do Manual de Sanidade Marítima. 
Esses critérios visam o controle e prevenção de doenças em navios 
de cruzeiro e baseiam-se principalmente em padrões encontrados 
na Organização Mundial de Saúde. 

Pretende cumprir os seguintes objectivos:  

 Inspecções a navios de cruzeiro periódicas e sem aviso 
prévio. 

 Monitorização de doenças e investigação de surtos. 

 Treinar os funcionários dos navios de cruzeiro em 
práticas de saúde pública. 

 Fornecer educação em saúde e informações de saúde 
pública confiáveis e atuais para a indústria de navios de 
cruzeiro, ao público itinerante, aos profissionais de saúde 
pública, às autoridades competentes e aos midia. 

 

As “inspectores” devem fornecer orientação de saúde pública para 
a equipe do navio de cruzeiro quando os padrões estão fora de 
conformidade.  

No final das inspeções, os inspetores devem escrever um relatório 
descrevendo os resultados e as recomendações da inspeção. 

As equipas de inspecção são formadas por médico de saúde 
pública, enfermeiro especialista em saúde pública, técnico de 
saúde ambiental, Engenheiro Sanitário ou outro profissional 
considerado necessário.  

 

Deve ser criada uma plataforma nacional ou Europeia para colocar 
os resultados da inspecção- exemplo no link  : 
https://wwwn.cdc.gov/InspectionQueryTool/InspectionSearch.aspx 

 

A plataforma a adoptar seria o SHIPSAN : 

 

O SHIPSAN apoia a implementação do manual da OMS para 
inspeção de navios e a emissão do Certificado de Saneamento de 
Navios. 

O EU SHIPSAN ACT opera o Sistema de Informação do Banco de 
Inspeção de Saneamento de Navios para emitir / registrar os 
Certificados de Saneamento de Navios do RSI com base no manual 
da OMS (Acesso). 

Funções: Gravação e emissão de Certificados com base no manual 
da OMS, geração e impressão de documentos oficiais relacionados 
com as inspeções. 

Este sistema de informação pode ser usado por funcionários que 
trabalham em portos autorizados a emitir certificados de 
saneamento de navios na Europa, de acordo com o Regulamento 
Sanitário Internacional. 

O treino e formação é realizado presencialmente e por e-learning, 
usando o programa de aprendizagem da OMS e a plataforma de e-
learning da OMS (http://extranet.who.int/ihr/training ) . Destina-se 
a : 

 Médicos de Saúde Pública 

 Enfermeiros de Saúde Pública 

 Técnicos de Saúde Ambiental; 

https://wwwn.cdc.gov/InspectionQueryTool/InspectionSearch.aspx
http://www.shipsan.eu/Inspections.aspx
http://extranet.who.int/ihr/training
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 Engenheiros Sanitaristas; 

 Outros técnicos. 
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18 
Código Nome abreviado 

 Proporção de Certificados de Farmácia emitidos. 
 

Designação 

Proporção de Certificados de Farmácia emitidos 
 

Objetivo 

Monitorizar e avaliar os Certificados de Farmácia realizados. 
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção de Certificados de Farmácia realizados.  

Numerador: Número de Certificados de Farmácia realizados, emitidos após vistoria a navios. 

Denominador: Contagem de pedidos de Certificados de Farmácia recebidos. 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número de Certificados de Farmácia realizados. Nº total de pedidos de emissão de certificados de farmácia 
solicitados à Autoridade de Saúde Portuária na plataforma 
informática destinada para o efeito. 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número de Certificados de Controlo Sanitário do Navio CC/IS emitidos após vistoria a navios, no prazo 
de 12 horas em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de " Certificados de Farmácia ", realizado pela Equipa de intervenção.  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associada ao registo na JUP da emissão do Certificados de Farmácia e arquivo 
na pasta do formulário de vistoria ao navio, assinado pelo comandante. 

DENOMINADOR (BB): Nº total de pedidos de emissão de certificados de farmácia solicitados à Autoridade de Saúde 
Portuária na plataforma informática destinada para o efeito. 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de certificados de farmácia emitidos após vistoria ao 
navio. 

 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Sanidade Internacional  

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

12 horas   
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

 

 

Legenda Observações 

 O Decreto-Lei n.º 274/95, de 23/10 estabelece: 

 A classificação dos navios (artigo 3º); 

 Que todos os navios devem possuir 
permanentemente uma farmácia de bordo, e que o 
conteúdo da dotação médica deve ser registado em 
fichas apropriadas (artigo 4º); 

 Que deve ser assegurado um controlo anual das 
farmácias de bordo existentes nos navios (artigo 14º, 
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nº 1), de modo a garantir: 
a) A conformidade da dotação médica; 
b) A adequação da ficha de controlo; 
c) A qualidade das condições de conservação; 
d) O respeito pelos prazos de validade. 

O controlo e a fiscalização do cumprimento do disposto nos 
referidos diplomas e a aplicação das correspondentes sanções 
competem à Direção-Geral de Portos, Navegação e Transportes 
Marítimos, atualmente Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos (IPTM). 
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19 
Código Nome abreviado 

 Proporção de Certificados de Potabilidade de Água emitidos. 
 

Designação 

Proporção de Certificados de Potabilidade de Água emitidos 
 

Objetivo 

Monitorizar e avaliar os Certificados de Potabilidade de Água realizados. 
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção de Certificados de Potabilidade de Água realizados.  

Numerador: Número de Certificados de Potabilidade de Água realizados, emitidos após vistoria a navios. 

Denominador: Contagem de pedidos de Certificados de Potabilidade de Água recebidos. 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número de Certificados de Potabilidade de Água realizados. Contagem de pedidos de Certificados de Potabilidade de 
Água, solicitados à Autoridade de Saúde Portuária na 
plataforma JUP. 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número de Certificados de Controlo Sanitário do Navio CC/IS emitidos após vistoria a navios, no prazo 
de 12 horas em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de "Certificado Potabilidade de água ", realizado pela Equipa de intervenção.  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associada ao registo na JUP da emissão do Certificado Potabilidade de água e 
arquivo na pasta do formulário de vistoria ao navio, assinado pelo comandante. 

DENOMINADOR (BB): Nº de pedidos de emissão de Certificado Potabilidade de água solicitados à Autoridade de Saúde 
Portuária na plataforma JUP. 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de Certificado Potabilidade de água emitidos. 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Sanidade Internacional  

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

12 horas   
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

 

 

Legenda Observações 

 A entidade portuária deverá estabelecer um Programa de 
Controlo Operacional (PCO) adaptado ao seu sistema de 
distribuição/abastecimento, devendo ser elaborado com base 
no histórico analítico da qualidade da água, dos 
condicionalismos locais, das infraestruturas existentes e dos 
pontos críticos do sistema sob o ponto de vista do risco 
sanitário. 

A frequência mínima de amostragem, bem como os resultados 
analíticos da qualidade da água decorrentes do PCO, devem 
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cumprir os valores estabelecidos no Anexo I e II do Decreto-Lei 
n.º 306/2007, de 27/08. 

A entidade portuária deverá comunicar o PCO, bem como os 
resultados analíticos, os incumprimentos verificados e a 
investigação das causas dos incumprimentos e respetivas 
medidas corretivas implementadas, à Autoridade de Saúde nos 
prazos definidos no referido Diploma. 

A Autoridade de Saúde poderá determinar a inclusão de outros 
parâmetros no PCO, bem como alteração das periodicidades das 
amostragens, em função das condições locais e do histórico de 
cada porto. 

A entidade portuária deve ainda dar cumprimento ao art. 22.º 
do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27/08, mantendo os registos 
atualizados das ações desenvolvidas no âmbito da 
implementação dos PCO e disponibilizá-los nas ações de 
fiscalização. 
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20 
Código Nome abreviado 

 Taxa de utilização de consultas do Viajante  
 

Designação 

Taxa de utilização de consultas do Viajante no ano X 
 

Objetivo 

Monitorizar a utilização das consultas do viajante pela população; 
 

Descrição do indicador 

Exprime a proporção consultas do viajante realizadas. 

Numerador: Contagem de consultas do viajante realizadas. 

Denominador: Contagem de consultas do viajante agendadas.  

Numerador (AA) Denominador (BB) 
Número de utentes com pelo menos uma consulta médica 
ou de enfermagem, na consulta do viajante.  

 

 

Contagem de pedidos de marcação/ agendamento de 
consulta no período em análise. 

 

Regras de cálculo 
NUMERADOR (AA): Contagem de utentes em que a expressão [A e B] é verdadeira:  
A. Todas as condições enunciadas para o denominador.  
B. Ter pelo menos uma consulta do viajante (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS) realizada por qualquer médico ou 
enfermeiro da unidade de saúde.  
DENOMINADOR (BB): Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D ] é verdadeira:  
A. Ter [inscrição ativa] numa unidade de saúde, válida à data do último dia do período em análise.  
B. Ter agendado uma consulta do viajante (ver OBSERVAÇÕES GERAIS). 
C. Ser Estrangeiro. 

D Contabilizam os pedidos de consulta em que: 

 Houve desistência do utente; 

 O utente faltou. 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção consultas do Viajante realizadas no ano X 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Sanidade Internacional | Consulta do Viajante 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

12 horas Serviços | Assistenciais | Consulta do Viajante 
 

Prazos para registo Fonte de informação 
 

 
SClínico  

Eagenda !? 

Legenda Observações 

 
A. Para se considerar uma [Consulta do viajante, é necessário que os registos sejam 

compatíveis com o módulo consulta do viajante  

B. A consulta do viajante atende: 
a. Utentes inscritos ou estrangeiros; 

C. Os administrativos devem realizar o agendamento de utentes no sistema informático 
destinado para o efeito. Esse agendamento deve ser feito por médico e por 
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enfermeiro.  
 
Pretende-se que a SPMS e a ACSS desenvolvam um módulo central de agendamento l para 
todas as consultas do viajante de forma a que de futuro possa ser possível trabalhar os tempos 
de espera nestas consultas.  
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21 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de utentes pertencentes a comunidades previstas na orientação da DGS, com a 
vacina da gripe administrada nos últimos 12 meses 

 

Designação 

Proporção de utentes pertencentes a comunidades previstas na orientação da DGS, com a vacina da gripe administrada 
nos últimos 12 meses 
 

Objetivo 
Monitorização do programa de saúde de adultos: Parâmetro "vacina da gripe" em comunidades previstas na orientação da 
DGS.  
 

Descrição do indicador 
Indicador que exprime os utentes pertencentes a comunidades previstas na orientação da DGS “Vacinação contra a gripe 
com a vacina trivalente para a época XXXX”, que têm a vacina da gripe administrada nos últimos 12 meses. 
 

Numerador: Contagem de utentes pertencentes a comunidades, abrangidos pela orientação da DGS “Vacinação contra a 
gripe com a vacina trivalente para a época XXXX”, que têm a vacina da gripe efetuada nos últimos 12 meses. 

 

Denominador: Contagem de utentes inscritos nas comunidades previstas na orientação da DGS “Vacinação contra a gripe 
com a vacina trivalente para a época XXXX”. 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Contagem de utentes pertencentes a comunidades, 
abrangidos pela orientação da DGS “Vacinação contra a 
gripe com a vacina trivalente para a época XXXX”, que têm 
a vacina da gripe efetuada nos últimos 12 meses 

 

Contagem de utentes inscritos nas comunidades previstas 
na orientação da DGS “Vacinação contra a gripe com a 
vacina trivalente para a época XXXX”. 

 

Regras de cálculo 
 
NUMERADOR (AA): 
Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C)] é verdadeira: 
 
A. Todas as condições enunciadas para o denominador. 
B. Pelo menos uma prescrição de vacina da gripe nos últimos 12 meses (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS e 
comentários sobre esta variável em PERÍODO EM ANÁLISE). 
C. Pelo menos uma inoculação de vacina da gripe nos últimos 12 meses (ver alínea A de OBSERVAÇÕES GERAIS e 
comentários sobre esta variável em PERÍODO EM ANÁLISE). 
 
DENOMINADOR (BB): 
Contagem de utentes em que a expressão [A e (B ou C ou D ou E)] é verdadeira: 
A. Com [inscrição ativa] na data de referência do indicador. 
B. Pertencer às comunidades enunciadas no documento ““Vacinação contra a gripe com a vacina trivalente para a época 
XXXX” 
C. O diagnóstico de utentes pertencentes às comunidades previstas no documento em cima referido, deve ser realizado 
até 30 de Agosto. 
D. Contagem de utentes, em que a expressa ̃o [A e B e C] é verdadeira: 

1. Pertencentes à área de abrangência da USP 
E. As USP devem proceder ao registo dos utentes nas comunidades, devendo esse registo ser atualizado até 30 de Agosto 
do ano X.  

 A ACSS e a SPMS tem a responsabilidade de inserir as comunidades ( exemplo : ERPI,  Bombeiros)  no sistema 
considerado válido para o efeito. 

 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de utentes pertencentes a comunidades de risco 
abrangidos pela vacina da Gripe 
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Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Vacinação 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

  
 

Prazos para registo Fonte de informação 

Até Março do ano X+1 

 

Sclinico e VACINAS 

Legenda Observações 

 
A. Incluem-se apenas os  registos de inoculação  realizados no 
VACINAS 
B. Contabilizam-se também os utentes com registo de prescrição 
médica de vacina. 
 
DENOMINADOR:  

 O registo nominal de utentes nas comunidades é 
efetuado pelos administrativos da unidade. 

 Cabe ao Enfermeiro ou médico o registo das vacinas 
da gripe no sistema dedicado para o efeito 
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22 
Código Nome abreviado 

 Índice de acompanhamento do Diagnostico de Saúde 
 

Designação 

Índice de acompanhamento do Diagnostico de Saúde 
 

Objetivo 

Obter um DS atualizado. 
 

Descrição do indicador 
Indicador com resultados possíveis numa escala entre 0 e 1, exprimindo o grau de acompanhamento da realização do 
diagnostico de saúde (DS). 
Numerador: Somatório do "score de acompanhamento do DSS". O "score de acompanhamento do DSS pode variar entre 0 
e 1 de acordo com o número e qualidade dos procedimentos realizados e com a ponderação definida para cada 
procedimento. 

Denominador: Score máximo atribuível ao DSS. 

Numerador (AA) Denominador (BB) 
Somatório do "score de acompanhamento do DS". O "score 
de acompanhamento do DS pode variar entre 0 e 1 de 
acordo com o número e qualidade dos procedimentos 
realizados e com a ponderação definida para cada 
procedimento. 

 

 

Score máximo atribuível ao DS. 

 

Regras de cálculo 
NUMERADOR: Somatório do Score de acompanhamento do DSS 
1 — Cumpre os critérios previsto na Checklist.(ANEXO- a REVER pelos Departamentos de Saúde Pública )  
2 — Cumpre os prazos de entrega do DS 
 
DENOMINADOR:  
Score máximo atribuível ao DS. 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Score de acompanhamento de DS 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Observatório de Saúde 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

  
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

 

 

Legenda Observações 
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23 
Código Nome abreviado 

 Índice de acompanhamento do Plano Local de Saúde (PLS) 
 

Designação 

Índice de acompanhamento do Plano Local de Saúde (PLS) 
 

Objetivo 

Obter um DS atualizado. 
 

Descrição do indicador 
Indicador com resultados possíveis numa escala entre 0 e 1, exprimindo o grau de acompanhamento da realização do 
diagnostico de saúde (DS). 
Numerador: Somatório do "score de acompanhamento do PLS". O "score de acompanhamento do DSS pode variar entre 0 
e 1 de acordo com o número e qualidade dos procedimentos realizados e com a ponderação definida para cada 
procedimento. 

Denominador: Score máximo atribuível ao PLS. 

Numerador (AA) Denominador (BB) 
Somatório do "score de acompanhamento do PLS".  
O "score de acompanhamento do DSS pode variar entre 0 e 
1 de acordo com o número e qualidade dos procedimentos 
realizados e com a ponderação definida para cada 
procedimento. 

 

 

Score máximo atribuível ao DSS. 

 

Regras de cálculo 
NUMERADOR: Somatório do Score de acompanhamento do PLS 
1 — Cumpre os critérios previsto na Checklist.. .(ANEXO- a REVER pelos Departamentos de Saúde Pública ) 
2 — Cumpre os prazos de entrega do PLS (ANEXO) 
 
DENOMINADOR:  
Score máximo atribuível ao PLS. 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Score de acompanhamento de DSS 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Observatório de Saúde 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

  
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

 

Plataforma dedicada para introdução de dados  

Legenda Observações 
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24 
Código Nome abreviado 

 Proporção de pareceres a processos de licenciamento industrial 
 

Designação 

Proporção de pareceres emitidos a processos de licenciamento industrial, solicitados através da 
plataforma de licenciamento industrial 
 

Objetivo 

Emitir os pareceres solicitados, no âmbito do Sistema da Indústria Responsável (SIR), pelas 
entidades coordenadoras dos processos. 
 

Descrição do indicador 

O indicador exprime o cumprimento dos prazos definidos para emissão de pareceres de 
licenciamento industrial, definidos nas regras de cálculo. 
 

Regras de cálculo 

Numerador (AA): N.º de pareceres emitidos, relativos a processos que deram entrada na plataforma 
de licenciamento industrial entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano x, em que a expressão [a e 
b] é verdadeira: 

a. Emitidos dentro de 30 dias, após entrada na plataforma de licenciamento industrial; 

b. Com assinatura digital. 

Denominador (BB): N.º de pareceres solicitados, no ano x, com entrada na plataforma de 
licenciamento industrial entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. 

 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

(AA/BB) x100 % Proporção de pareceres emitidos  
 

Tipo de indicador Área 

Processo Vigilância Epidemiológica (Saúde Ambiental) 
 

Fonte de informação Observações 

Plataforma de Licenciamento Industrial 

DSP 

N.º de pareceres solicitados, no ano x, com 
entrada na plataforma de licenciamento 
industrial entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. 

 Ano x - ano de contratualização. 
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26 
Código Nome abreviado 

 Proporção de visitas a empresas com casos de doença profissional 
 

Designação 

Proporção de visitas extraordinárias ou casuísticas a empresas realizadas na sequência de inquéritos 
epidemiológicos de casos de doença profissional 
 

Objetivo 

Realizar visitas a empresas com casos confirmados de doença profissional (DP), sedeadas na área 
geográfica do ACeS/ULS 
 

Descrição do indicador 

Definição conceptual:  

O indicador exprime a medida em que empresas sedeadas na área geográfica do ACeS/ULS com 
casos de DP identificados são alvo de visita pela USP  

Definição operacional: 

Numerador (AA): Nº de empresas visitadas no ano X +1, até ao mês de Fevereiro,  onde houve casos 
de doença profissional comunicados à USP pelo Departamento de Proteção Contra os Riscos 
Profissionais (DPCRP) ou Instituto de Segurança Social, I.P, em que a expressão [A e B ] é verdadeira: 

A. Ter preenchido o Modelo de inquérito epidemiológico por cada trabalhador, por empresa; 
B. Ter registo presencial nas comunidade - Empresa 

Denominador (BB): Nº de empresas com casos de doença profissional notificadas à USP no ano X .  
 

Regras de cálculo 

Não aplicável 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

(AA/BB) x 100 % 

Proporção de visitas extraordinárias ou 
casuísticas, realizadas a empresas, evidenciadas 
pelo preenchimento do “Guião de visita a 
empresas” 

 

Tipo de indicador Área 

Processo Vigilância Epidemiológica (Saúde Ocupacional) 
 

Fonte de informação Observações 

Instituto de 
Segurança Social, I.P 

Departamento de 
Proteção Contra os 
Riscos Profissionais 
(DPCRP) 

Visitas extraordinárias ou casuísticas a empresas: Visitas a empresas 
realizadas em conformidade com o ponto 3.2. da Informação Técnica n.º 
4/2012/DSAO/DGS, da DGS. 

 

A Participação Obrigatória (Decreto-Lei n.º 2/82, de 5 de janeiro) de 
suspeita/agravamento de doença profissional reveste-se de enorme 
importância no âmbito da proteção e promoção da saúde dos 
trabalhadores, dado que quando confirmada pelo Instituto de Segurança 
Social, I.P., poderá desencadear ou reforçar relevantes medidas 
preventivas e corretivas no local de trabalho ao evitar ou minimizar a 
exposição de outros trabalhadores a semelhantes fatores de risco 
profissional, propícios ao aparecimento de novas situações de doença 
profissional.  

https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/inf_tecnica_04_2012_inquerito-epidemiologico-doc.aspx
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Esta Participação permite ainda que o trabalhador e seus familiares 
tenham direito à reparação em espécie e/ou em dinheiro, de acordo com o 
estabelecido no regime de reparação da doença profissional (Lei n.º 
98/2009, de 4 de setembro). 

 

A Participação Obrigatória depreende a existência de uma articulação entre 
a vigilância médica e a monitorização do ambiente de trabalho, para 
determinar a exposição profissional que ocasiona a doença profissional.  

 

Uma adequada vigilância médica em saúde ocupacional, além de permitir 
detetar precocemente o impacto adverso na saúde do trabalhador e 
desencadear ações preventivas no contexto de  trabalho, facilita o 
reconhecimento de doenças profissionais com longos períodos de latência. 

 

CIRCUITO PROCESSUAL DA CERTIFICAÇÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL 

O processo de certificação de doença profissional tem como objetivo 
primordial a reparação da doença profissional, incluindo a reabilitação e a 
reintegração profissional (Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro), para além da 
proteção e promoção da saúde do trabalhador. 

O circuito processual de certificação de doença profissional é 
desencadeado sempre que o médico faz o diagnóstico de suspeita ou 
agravamento de doença profissional de um doente/trabalhador e envia o 
modelo de Participação Obrigatória (Anexo 1 – Modelo GDP 13 - DGSS) ao 
Departamento de Proteção de Riscos Profissionais do Instituto de 
Segurança Social, I.P. (DPRP/ISS). Qualquer médico (ex.médico do 
trabalho, médico de família ou outro médico) pode iniciar este circuito ao 
realizar a Participação Obrigatória, embora o médico do trabalho, 
responsável pela vigilância da saúde do trabalhador na empresa/local de 
trabalho, seja o que usualmente reúne mais informação da relação 
trabalho-saúde/doença para encetar este processo. 

 

 
Nas situações em que existe a confirmação de doença profissional, é 
efetuada a Comunicação de doença profissional ao trabalhador e à 
respetiva entidade patronal/empregadora, e a informação/dados 
constantes na Comunicação são enviados às Entidades competentes (artigo 
143.º da Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro) para atuação no campo da 
prevenção, a saber: Direção-Geral da Saúde; Serviços de Saúde 
Pública/Equipas de Saúde Ocupacional das Administrações Regionais de 
Saúde. Nas situações em que não existe a confirmação de doença 
profissional (infirmação), o ISS, I.P. informa o trabalhador e a entidade 
patronal/empresa.  
 

 
Sempre que as Unidades de Saúde Pública dos Agrupamentos dos Centros 
de Saúde (ACES) rececionam uma Comunicação de doença profissional, a 
Equipa Local de Saúde Ocupacional do ACES realiza um inquérito 
epidemiológico, de acordo com o preconizado na Informação Técnica n.º 
04/2012 da Direção-Geral da Saúde “Saúde do Trabalho/ Saúde 
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Ocupacional nas Unidades de Saúde Pública”, visando o diagnóstico 
permanente nesta área de atuação e eventual planeamento de intervenção 
em Saúde do Trabalho. Os dados dos inquéritos epidemiológicos são objeto 
de tratamento por parte da Equipa Local de Saúde Ocupacional.  
 
Ausencia de sistema Informático. Todo o processo descrito em cima é em 
formato de papel . É necessário digitalizar o Modelo de inquérito 

epidemiológico e informatizar a notificação entre o Instituto de 
Segurança Social, I.P. (DPRP/ISS) e as USP.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/inf_tecnica_04_2012_inquerito-epidemiologico-doc.aspx
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/inf_tecnica_04_2012_inquerito-epidemiologico-doc.aspx
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27 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de pareceres referentes a processos de licenciamento de 
atividades pecuárias 

 

Designação 

Proporção de pareceres referentes a processos do regime jurídico que regula o exercício e o 
licenciamento da atividade pecuária (REAP), elaborados dentro do prazo. 
 

Objetivo 

Responder, dentro do prazo previsto pelo REAP, aos pedidos de emissão de parecer solicitado pela 
entidade coordenadora do processo. 
 

Descrição do indicador 

Este indicador permitirá verificar o cumprimento dos prazos definidos para emissão de pareceres de 
licenciamento de atividades pecuárias na área geográfica do ACeS. 
 

Regras de cálculo 

Numerador (AA): Número de pareceres emitidos dentro do prazo previsto no licenciamento da 
atividade pecuária (REAP) 

Denominador (BB): Nº de pareceres solicitados no ano X 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

𝐴𝐴

𝐵𝐵
× 100 % Pareceres emitidos. 

 

Tipo de indicador Área 

Processo Vigilância epidemiológica (Saúde Ambiental) 
 

Fonte de informação Observações 

USP  
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28 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de auditorias realizadas aos pontos de vacinação sedeadas na 
área geográfica do ACeS/ULS 

 

Designação 

Proporção de auditorias realizadas aos pontos de vacinação, sedeadas na área geográfica do 
ACeS/ULS 
 

Objetivo 

Realizar visitas / auditorias aos pontos de vacinação, sedeadas na área geográfica do ACeS/ULS 
 

Descrição do indicador 

Definição conceptual:  

NUMERADOR (AA): Número de pontos de vacinação que foram alvo de auditoria em que a expressão [A e B e C e D] é 
verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de " Auditoria aos pontos de vacinação ", realizado pela USP. 

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associado ao preenchimento da Ficha de "Auditoria aos pontos de 
vacinação da área geográfica do ACES”. 

D. O registo realizado pela equipa da USP deve ser efetuado por ponto de vacinação.  

DENOMINADOR (BB): Número total de pontos de vacinação (ver alínea 1  a 5 de OBSERVAÇÕES GERAIS), na área de 
intervenção  da USP. 

 
 

Regras de cálculo 

Não aplicável 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

(AA/BB) x 100 % 
Proporção de auditorias, realizadas nos pontos 
de vacinação 

 

Tipo de indicador Área 

Processo Qualidade | Vacinação  
 

Fonte de informação Observações 

DGS  1. Os pontos de vacinação podem ser 
incluídos no Sclinico ou outro sistema 
de informático no formato de 
comunidade.  

 

Auditoria ao armazenamento de vacinas e 

fármacos/produtos conservados em frio 

A auditoria aos frigoríficos de armazenamento de 

vacinas deve ser realizada pela Unidade de Saúde 

Pública (USP). Esta é realizada aos frigoríficos de 

armazenamento de vacinas de todos os pontos de 

vacinação da área de influência geodemográfica da 
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Unidade de Saúde Pública, sem aviso prévio do 

ponto de vacinação, avaliando os seguintes 

parâmetros: 

1. Frigorífico instalado num local arejado, sem 

exposição à luz solar direta, afastado de fontes 

de calor e ligeiramente afastado da parede 

2. - Frigorífico ligado a uma tomada exclusiva, sem 

ligação de outros equipamentos 

3. Registo da temperatura do frigorífico duas vezes 

por dia 

4. Registo da análise efetuada às situações de 

desvio da temperatura relativamente ao 

intervalo recomendado (2º a 8ºC) e respetivas 

ações corretivas 

5. Registo da calibração do termómetro/datalogger 

atualizado 

6. Registo da manutenção do frigorífico atualizado 

7. Registo da descongelação/limpeza mensal do 

frigorífico atualizado 

8. Sonda do termómetro ou datalogger colocado 

na prateleira do meio do frigorífico 

9. Vacinas e fármacos/produtos afastadas das 

paredes do frigorífico e com espaço entre as 

embalagens dos vários lotes para permitir a 

circulação de ar 

10. Vacinas e fármacos/produtos dentro do prazo de 

validade (amostragem) 

11. Vacinas e/ou fármacos/produtos na porta do 

frigorífico 

12. Garrafas com água colocadas na prateleira 

inferior (apenas para frigoríficos do tipo 

doméstico) 

13. Alimentos guardados no frigorífico 

O resultado das auditorias será transmitido aos 
pontos de vacinação que deverão proceder à 
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implementação das medidas corretivas 

 

29 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) do ensino público e IPSS, da 
área de abrangência do ACES com avaliação da oferta alimentar 

 

Designação 

Proporção de estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) do ensino público e IPSS, da área de abrangência do ACES com 
avaliação da oferta alimentar 
 

Objetivo 

Monitorizar a oferta alimentar dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas 
não Agrupadas (EnA) da área de abrangência do ACES  
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) com avaliação da oferta alimentar 

Numerador: Contagem de estabelecimentos com pelo menos uma avaliação anual da oferta alimentar (Bufete, Cantina e 
Maquina de Venda Automática de Alimentos (MVAA))  

Denominador: Contagem dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
Agrupadas existentes da área de abrangência do ACES 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) 
do ensino público e IPSS com pelo menos uma avaliação 
anual da oferta alimentar (Bufete, Cantina e Maquina de 
Venda Automática de Alimentos (MVAA)). 

 

Número total de Estabelecimentos de Educação e Ensino 
(EEE) do ensino público e IPSS 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) do ensino público e IPSS com pelo menos 
uma avaliação anual da oferta alimentar (Bufete, Cantina e Maquina de Venda Automática de Alimentos (MVAA)) em que 
a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de avaliação da oferta alimentar, contendo avaliação do Bufete, Cantina e MVAA associado 
ao Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE), realizado.  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associado ao Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) (ver alínea 3 de 
OBSERVAÇÕES GERAIS). 

DENOMINADOR (BB): Número total de Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) do ensino público e IPSS no ano X. 
(ver alínea 1  e 2 de OBSERVAÇÕES GERAIS). 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de estabelecimentos 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Nutrição 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

 Desempenho | Proteção da Saúde | Qualidade e Segurança Alimentar 
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos 
de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência). 
http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 
estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/
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Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção de 
Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e Direção 
de Serviços Região Algarve 

 

Sistema Informático:  

 É necessário introduzir no Módulo de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (a desenvolver), deve ser digitalizada a a Ficha de 
"AVALIAÇÃO DA OFERTA ALIMENTAR EM MEIO ESCOLAR" contendo a 
verificação da oferta alimentar do Bufete, Cantina e MVAA. 

 O registo desta atividade implica fornecer acesso ao Sistema 
Informático aos Nutricionistas, TSA, Enfermeiros e Médicos das 
Unidades de Saúde Pública dos ACES/ULS, enquanto elementos das 
Equipas de Saúde Escolar, para registo da avaliação oferta alimentar 
escolar. 

 

Legenda Observações 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO – Vide 
JARDIM-DE-INFÂNCIA.  

JARDIM-DE-INFANCIA – Estabelecimento que 
oferece, a tempo completo ou parcial, três anos 
de educação pré-escolar a crianças dos 3 aos 6 
anos de idade.  

ESTABELECIMENTO DE ENSINO (NÃO 
SUPERIOR) – Cada unidade organizacional em 
que, sob a responsabilidade de um Conselho 
Executivo ou de um Diretor (Diretor Pedagógico 
ou Encarregado de Direção), é ministrado o 
ensino de um ou mais graus.  

ENSINO BÁSICO – Nível de ensino que se inicia 
cerca da idade dos seis anos, com a duração de 
nove anos, cujo programa visa assegurar uma 
preparação geral comum a todos os indivíduos, 
permitindo o prosseguimento posterior de 
estudos ou a inserção na vida ativa. Compreende 
três ciclos sequenciais, sendo o 1º de quatro 
anos, o 2º de dois anos e o 3º de três anos.  

ENSINO SECUNDÁRIO – Nível de ensino que 
corresponde a um ciclo de três anos (10º, 11.º e 
12º anos de escolaridade), que se segue ao 
ensino básico e que visa aprofundar a formação 
do aluno para o prosseguimento de estudos ou 
para o ingresso no mundo do trabalho. 

4. A Saúde Escolar é caracterizada por ano letivo e 
desenvolve-se nos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino (EEE) do Ministério da Educação, isto é, nos 
Agrupamentos Escolares e Escolas não Agrupadas 
(AE) com atividade em Jardim-de-infância, Escolas do 
Ensino Básico e Secundário (EBS). 

5. As atividades do PNSE têm como referência os meses 
de setembro a dezembro do ano anterior e janeiro a 
agosto do próprio ano. Considera-se que o ano letivo 
se inicia a 1 de setembro de cada ano e termina a 31 
de agosto do ano seguinte. 
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N2 
Código Nome abreviado 

 
Proporção dos Estabelecimentos de Educação e Ensino com avaliação da oferta alimentar 
nas cantinas 

 

Designação 

Proporção dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas (EnA) 
da área de abrangência do ACES com avaliação da oferta alimentar nas cantinas 
 

Objetivo 

Monitorizar a oferta alimentar das cantinas dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de 
Escolas e Escolas não Agrupadas (EnA) da área de abrangência do ACES  
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) da área de abrangência do ACES com 
avaliação da oferta alimentar nas cantinas 

Numerador: Contagem de estabelecimentos com pelo menos uma avaliação anual da oferta das cantinas 

Denominador: Contagem dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
Agrupadas existentes da área de abrangência do ACES 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) 
segundo o nível de Educação e Ensino (Jardim de Infância, 
Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Básico 
+Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do 
Ministério da Educação com pelo menos uma avaliação 
anual da oferta alimentar das cantinas 

 

Número total dos Estabelecimentos de Educação e Ensino 
(EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
Agrupadas existentes, segundo o nível de Educação e 
Ensino (Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino 
Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico 
+Ensino Profissional) do Ministério da Educação e IPSS. 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) segundo o nível de Educação e Ensino 
(Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do 
Ministério da Educação e IPSS em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de avaliação da oferta alimentar, contendo avaliação da  Cantina associado ao 
Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE), realizado por Nutricionista.  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associado ao Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE)  

DENOMINADOR (BB): Número total dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e 
Escolas não Agrupadas existentes, segundo o nível de Educação e Ensino (Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino 
Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do Ministério da Educação (ver alínea 1  
e 2 de OBSERVAÇÕES GERAIS). 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de estabelecimentos 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Nutrição 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

 Desempenho | Promoção da Saúde| Saúde Escolar 
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos 
de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência). 
http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 
estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/
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Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção de 
Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e Direção 
de Serviços Região Algarve 

 

Sistema Informático:  

 É necessário introduzir no Módulo de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (a desenvolver), deve ser digitalizada a a Ficha de 
"AVALIAÇÃO DA OFERTA ALIMENTAR EM MEIO ESCOLAR" contendo a 
verificação da oferta alimentar do Bufete, Cantina e MVAA. 

 O registo desta atividade implica fornecer acesso ao Sistema 
Informático aos Nutricionistas, TSA, Enfermeiros e Médicos das 
Unidades de Saúde Pública dos ACES/ULS, enquanto elementos das 
Equipas de Saúde Escolar, para registo da avaliação oferta alimentar 
escolar. 

 

Legenda Observações 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO – Vide 
JARDIM-DE-INFÂNCIA.  

JARDIM-DE-INFANCIA – Estabelecimento que 
oferece, a tempo completo ou parcial, três anos 
de educação pré-escolar a crianças dos 3 aos 6 
anos de idade.  

ESTABELECIMENTO DE ENSINO (NÃO 
SUPERIOR) – Cada unidade organizacional em 
que, sob a responsabilidade de um Conselho 
Executivo ou de um Diretor (Diretor Pedagógico 
ou Encarregado de Direção), é ministrado o 
ensino de um ou mais graus.  

ENSINO BÁSICO – Nível de ensino que se inicia 
cerca da idade dos seis anos, com a duração de 
nove anos, cujo programa visa assegurar uma 
preparação geral comum a todos os indivíduos, 
permitindo o prosseguimento posterior de 
estudos ou a inserção na vida ativa. Compreende 
três ciclos sequenciais, sendo o 1º de quatro 
anos, o 2º de dois anos e o 3º de três anos.  

ENSINO SECUNDÁRIO – Nível de ensino que 
corresponde a um ciclo de três anos (10º, 11.º e 
12º anos de escolaridade), que se segue ao 
ensino básico e que visa aprofundar a formação 
do aluno para o prosseguimento de estudos ou 
para o ingresso no mundo do trabalho. 

1. A Saúde Escolar é caracterizada por ano letivo e 
desenvolve-se nos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino (EEE) do Ministério da Educação, isto é, nos 
Agrupamentos Escolares e Escolas não Agrupadas 
(AE) com atividade em Jardim-de-infância, Escolas do 
Ensino Básico e Secundário (EBS). 

2. As atividades do PNSE têm como referência os meses 
de setembro a dezembro do ano anterior e janeiro a 
agosto do próprio ano. Considera-se que o ano letivo 
se inicia a 1 de setembro de cada ano e termina a 31 
de agosto do ano seguinte. 
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N3 
Código Nome abreviado 

 
Proporção dos Estabelecimentos de Educação e Ensino com avaliação da oferta alimentar 
nos bufetes 

 

Designação 

Proporção dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas (EnA) 
da área de abrangência do ACES com avaliação da oferta alimentar nas cantinas 
 

Objetivo 

Monitorizar a oferta alimentar dos bufetes dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de 
Escolas e Escolas não Agrupadas (EnA) da área de abrangência do ACES  
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) com avaliação da oferta alimentar nos 
bufetes 

Numerador: Contagem de estabelecimentos com pelo menos uma avaliação anual da oferta dos bufetes 

Denominador: Contagem dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
Agrupadas existentes da área de abrangência do ACES 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) 
segundo o nível de Educação e Ensino (Jardim de Infância, 
Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Básico 
+Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do 
Ministério da Educação com pelo menos uma avaliação 
anual da oferta alimentar dos bufetes 

 

Número total dos Estabelecimentos de Educação e Ensino 
(EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
Agrupadas existentes, segundo o nível de Educação e 
Ensino (Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino 
Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico 
+Ensino Profissional) do Ministério da Educação e IPSS 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) segundo o nível de Educação e Ensino 
(Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do 
Ministério da Educação e IPSS em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de avaliação da oferta alimentar, contendo avaliação dos bufetes associado ao 
Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE), realizado.  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associado ao Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) (ver alínea 3 de 
OBSERVAÇÕES GERAIS). 

DENOMINADOR (BB): Número total dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e 
Escolas não Agrupadas existentes, segundo o nível de Educação e Ensino (Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino 
Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do Ministério da Educação e IPSS (ver 
alínea 1 e 2 de OBSERVAÇÕES GERAIS). 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de estabelecimentos 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Nutrição 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

 Desempenho | Promoção da Saúde| Saúde Escolar 
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos 
de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência). 
http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/
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estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 
Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção de 
Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e Direção 
de Serviços Região Algarve 

 

Sistema Informático:  

 É necessário introduzir no Módulo de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (a desenvolver), deve ser digitalizada a a Ficha de 
"AVALIAÇÃO DA OFERTA ALIMENTAR EM MEIO ESCOLAR" contendo a 
verificação da oferta alimentar do Bufete, Cantina e MVAA. 

O registo desta atividade implica fornecer acesso ao Sistema Informático aos 
Nutricionistas, TSA, Enfermeiros e Médicos das Unidades de Saúde Pública dos 
ACES/ULS, enquanto elementos das Equipas de Saúde Escolar, para registo. 

 

Legenda Observações 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO – Vide 
JARDIM-DE-INFÂNCIA.  

JARDIM-DE-INFANCIA – Estabelecimento que 
oferece, a tempo completo ou parcial, três anos 
de educação pré-escolar a crianças dos 3 aos 6 
anos de idade.  

ESTABELECIMENTO DE ENSINO (NÃO 
SUPERIOR) – Cada unidade organizacional em 
que, sob a responsabilidade de um Conselho 
Executivo ou de um Diretor (Diretor Pedagógico 
ou Encarregado de Direção), é ministrado o 
ensino de um ou mais graus.  

ENSINO BÁSICO – Nível de ensino que se inicia 
cerca da idade dos seis anos, com a duração de 
nove anos, cujo programa visa assegurar uma 
preparação geral comum a todos os indivíduos, 
permitindo o prosseguimento posterior de 
estudos ou a inserção na vida ativa. Compreende 
três ciclos sequenciais, sendo o 1º de quatro 
anos, o 2º de dois anos e o 3º de três anos.  

ENSINO SECUNDÁRIO – Nível de ensino que 
corresponde a um ciclo de três anos (10º, 11.º e 
12º anos de escolaridade), que se segue ao 
ensino básico e que visa aprofundar a formação 
do aluno para o prosseguimento de estudos ou 
para o ingresso no mundo do trabalho. 

1. A Saúde Escolar é caracterizada por ano letivo e 
desenvolve-se nos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino (EEE) do Ministério da Educação, isto é, nos 
Agrupamentos Escolares e Escolas não Agrupadas 
(AE) com atividade em Jardim-de-infância, Escolas do 
Ensino Básico e Secundário (EBS). 

2. Nas Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS) e nas instituições privadas com acordo de 
cooperação a Saúde Escolar intervém junto da 
população escolar sempre que os recursos humanos 
o permitam. 

3. As atividades do PNSE têm como referência os meses 
de setembro a dezembro do ano anterior e janeiro a 
agosto do próprio ano. Considera-se que o ano letivo 
se inicia a 1 de setembro de cada ano e termina a 31 
de agosto do ano seguinte. 
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N4 
Código Nome abreviado 

 
Proporção dos Estabelecimentos de Educação e Ensino com avaliação da oferta alimentar 
das MVAA 

 

Designação 

Proporção dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas (EnA) 
da área de abrangência do ACES com avaliação da oferta alimentar das MVAA 
 

Objetivo 

Monitorizar a oferta alimentar das MVAA dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas 
e Escolas não Agrupadas (EnA) da área de abrangência do ACES  
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) com avaliação da oferta alimentar nas 
MVAA 

Numerador: Contagem de estabelecimentos com pelo menos uma avaliação anual da oferta das MVAA 

Denominador: Contagem dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
Agrupadas existentes da área de abrangência do ACES 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) 
segundo o nível de Educação e Ensino (Jardim de Infância, 
Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Básico 
+Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do 
Ministério da Educação e IPSS com pelo menos uma 
avaliação anual da oferta alimentar dos bufetes 

 

Número total dos Estabelecimentos de Educação e Ensino 
(EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
Agrupadas existentes, segundo o nível de Educação e 
Ensino (Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino 
Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico 
+Ensino Profissional) do Ministério da Educação e IPSS 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) segundo o nível de Educação e Ensino 
(Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do 
Ministério da Educação e IPSS em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de avaliação da oferta alimentar, contendo avaliação das MVAA associado ao 
Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE), realizado.  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associado ao Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) (ver alínea 3 de 
OBSERVAÇÕES GERAIS). 

DENOMINADOR (BB): Número total dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e 
Escolas não Agrupadas existentes, segundo o nível de Educação e Ensino (Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino 
Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do Ministério da Educação e IPSS (ver 
alínea 1 e 2 de OBSERVAÇÕES GERAIS). 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de estabelecimentos 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Processo - Nutrição 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

 Desempenho | Promoção da Saúde| Saúde Escolar 
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos 
de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência). 
http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/


Indicadores em Cuidados de Saúde Primários- Serviços de Saúde Pública 
Documento em progresso  

 

61 

estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 
Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção de 
Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e Direção 
de Serviços Região Algarve 

 

Sistema Informático:  

 É necessário introduzir no Módulo de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (a desenvolver), deve ser digitalizada a a Ficha de 
"AVALIAÇÃO DA OFERTA ALIMENTAR EM MEIO ESCOLAR" contendo a 
verificação da oferta alimentar do Bufete, Cantina e MVAA. 

O registo desta atividade implica fornecer acesso ao Sistema Informático aos 
Nutricionistas, TSA, Enfermeiros e Médicos das Unidades de Saúde Pública dos 
ACES/ULS, enquanto elementos das Equipas de Saúde Escolar, para registo. 

 

Legenda Observações 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO – Vide 
JARDIM-DE-INFÂNCIA.  

JARDIM-DE-INFANCIA – Estabelecimento que 
oferece, a tempo completo ou parcial, três anos 
de educação pré-escolar a crianças dos 3 aos 6 
anos de idade.  

ESTABELECIMENTO DE ENSINO (NÃO 
SUPERIOR) – Cada unidade organizacional em 
que, sob a responsabilidade de um Conselho 
Executivo ou de um Diretor (Diretor Pedagógico 
ou Encarregado de Direção), é ministrado o 
ensino de um ou mais graus.  

ENSINO BÁSICO – Nível de ensino que se inicia 
cerca da idade dos seis anos, com a duração de 
nove anos, cujo programa visa assegurar uma 
preparação geral comum a todos os indivíduos, 
permitindo o prosseguimento posterior de 
estudos ou a inserção na vida ativa. Compreende 
três ciclos sequenciais, sendo o 1º de quatro 
anos, o 2º de dois anos e o 3º de três anos.  

ENSINO SECUNDÁRIO – Nível de ensino que 
corresponde a um ciclo de três anos (10º, 11.º e 
12º anos de escolaridade), que se segue ao 
ensino básico e que visa aprofundar a formação 
do aluno para o prosseguimento de estudos ou 
para o ingresso no mundo do trabalho. 

4. A Saúde Escolar é caracterizada por ano letivo e 
desenvolve-se nos Estabelecimentos de Educação e 
Ensino (EEE) do Ministério da Educação, isto é, nos 
Agrupamentos Escolares e Escolas não Agrupadas 
(AE) com atividade em Jardim-de-infância, Escolas do 
Ensino Básico e Secundário (EBS). 

5. Nas Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS) e nas instituições privadas com acordo de 
cooperação a Saúde Escolar intervém junto da 
população escolar sempre que os recursos humanos 
o permitam. 

6. As atividades do PNSE têm como referência os meses 
de setembro a dezembro do ano anterior e janeiro a 
agosto do próprio ano. Considera-se que o ano letivo 
se inicia a 1 de setembro de cada ano e termina a 31 
de agosto do ano seguinte. 
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N5 
Código Nome abreviado 

 
Proporção dos Estabelecimentos de Educação e Ensino com avaliação da oferta alimentar 
“Adequada” 

 

Designação 

Proporção dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas (EnA) 
da área de abrangência do ACES com avaliação da oferta alimentar “Adequada” 
 

Objetivo 

Monitorizar a oferta alimentar dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas 
não Agrupadas (EnA) da área de abrangência do ACES  
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) com avaliação da oferta alimentar 
“Adequada” 

Numerador: Contagem de estabelecimentos com pelo menos uma avaliação anual da oferta alimentar (Bufete, Cantina e 
Maquina de Venda Automática de Alimentos (MVAA)) classificada como “Adequada” 

Denominador: Contagem dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
Agrupadas existentes com avaliação da oferta alimentar da área de abrangência do ACES 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) 
segundo o nível de Educação e Ensino (Jardim de Infância, 
Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Básico 
+Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do 
Ministério da Educação com pelo menos uma avaliação 
anual da oferta alimentar (Bufete, Cantina e Maquina de 
Venda Automática de Alimentos (MVAA)) classificada como 
“Adequada” 

 

Número total dos Estabelecimentos de Educação e Ensino 
(EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
Agrupadas existentes, segundo o nível de Educação e 
Ensino (Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino 
Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico 
+Ensino Profissional) do Ministério da Educação e IPSS, com 
avaliação da oferta alimentar. 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) segundo o nível de Educação e Ensino 
(Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do 
Ministério da Educação e IPSS em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos um registo de avaliação da oferta alimentar classificada como “Adequada”, contendo a avaliação do 
Bufete, Cantina e MVAA associado ao Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE), realizado por Nutricionista.  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associado ao Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) (ver alínea 3 de 
OBSERVAÇÕES GERAIS). 

DENOMINADOR (BB): Número total dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e 
Escolas não Agrupadas existentes, segundo o nível de Educação e Ensino (Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino 
Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do Ministério da Educação e IPSS com 
avaliação da oferta alimentar (ver alínea 1  e 2 de OBSERVAÇÕES GERAIS). 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de estabelecimentos 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Desempenho - Nutrição 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

 Desempenho | Proteção da Saúde | Qualidade e Segurança Alimentar 
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual 



Indicadores em Cuidados de Saúde Primários- Serviços de Saúde Pública 
Documento em progresso  

 

63 

 (estabelecimentos de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação 
e Ciência). http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 
estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 
Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção 
de Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e 
Direção de Serviços Região Algarve 

 

Sistema Informático:  

 É necessário introduzir no Módulo de Saúde Escolar do Sistema 
Informático (a desenvolver – ver doc proposta da ON sobre 
sistema informático)) a Ficha de "AVALIAÇÃO DA OFERTA 
ALIMENTAR EM MEIO ESCOLAR" contendo a verificação da oferta 
alimentar do Bufete, Cantina e MVAA. 

 O registo desta atividade implica fornecer acesso ao Sistema 
Informático aos Nutricionistas, das Unidades de Saúde Pública dos 
ACES/ULS, enquanto elementos das Equipas de Saúde Escolar, 
para registo da avaliação oferta alimentar escolar. 

 

Legenda Observações 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO – Vide 
JARDIM-DE-INFÂNCIA.  

JARDIM-DE-INFANCIA – Estabelecimento que 
oferece, a tempo completo ou parcial, três anos de 
educação pré-escolar a crianças dos 3 aos 6 anos 
de idade.  

ESTABELECIMENTO DE ENSINO (NÃO SUPERIOR) 
– Cada unidade organizacional em que, sob a 
responsabilidade de um Conselho Executivo ou de 
um Diretor (Diretor Pedagógico ou Encarregado de 
Direção), é ministrado o ensino de um ou mais 
graus.  

ENSINO BÁSICO – Nível de ensino que se inicia 
cerca da idade dos seis anos, com a duração de 
nove anos, cujo programa visa assegurar uma 
preparação geral comum a todos os indivíduos, 
permitindo o prosseguimento posterior de 
estudos ou a inserção na vida ativa. Compreende 
três ciclos sequenciais, sendo o 1º de quatro anos, 
o 2º de dois anos e o 3º de três anos.  

ENSINO SECUNDÁRIO – Nível de ensino que 
corresponde a um ciclo de três anos (10º, 11.º e 
12º anos de escolaridade), que se segue ao ensino 
básico e que visa aprofundar a formação do aluno 
para o prosseguimento de estudos ou para o 
ingresso no mundo do trabalho. 

7. A Saúde Escolar é caracterizada por ano letivo 
e desenvolve-se nos Estabelecimentos de 
Educação e Ensino (EEE) do Ministério da 
Educação, isto é, nos Agrupamentos Escolares 
e Escolas não Agrupadas (AE) com atividade 
em Jardim-de-infância, Escolas do Ensino 
Básico e Secundário (EBS). 

8. Nas Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) e nas instituições privadas com 
acordo de cooperação a Saúde Escolar 
intervém junto da população escolar sempre 
que os recursos humanos o permitam. 

9. As atividades do PNSE têm como referência os 
meses de setembro a dezembro do ano 
anterior e janeiro a agosto do próprio ano. 
Considera-se que o ano letivo se inicia a 1 de 
setembro de cada ano e termina a 31 de 
agosto do ano seguinte. 

 

 
 
 
  

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/
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N6 
Código Nome abreviado 

 
Proporção dos Estabelecimentos de Educação e Ensino com intervenção para promoção da 
alimentação saudável 

 

Designação 

Proporção dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas (EnA) 
da área de abrangência do ACES com intervenção para promoção da alimentação saudável 
 

Objetivo 

Avaliar a existência de intervenções sobre promoção da alimentação saudável nos Estabelecimentos de Educação e Ensino 
(EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas (EnA) da área de abrangência do ACES  
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) com intervenção para promoção da 
alimentação saudável 

Numerador: Contagem de estabelecimentos com pelo menos uma intervenção para promoção da alimentação saudável 

Denominador: Contagem dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
Agrupadas existentes da área de abrangência do ACES 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) 
segundo o nível de Educação e Ensino (Jardim de Infância, 
Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Básico 
+Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do 
Ministério da Educação com pelo menos uma intervenção 
para promoção da alimentação saudável  

Número total dos Estabelecimentos de Educação e Ensino 
(EEE) dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não 
Agrupadas existentes, segundo o nível de Educação e 
Ensino (Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino 
Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico 
+Ensino Profissional) do Ministério da Educação e IPSS 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) segundo o nível de Educação e Ensino 
(Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do 
Ministério da Educação e IPSS em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com pelo menos uma intervenção para promoção da alimentação saudável.  

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associado ao Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) (ver alínea 3 de 
OBSERVAÇÕES GERAIS). 

DENOMINADOR (BB): Número total dos Estabelecimentos de Educação e Ensino (EEE) dos Agrupamentos de Escolas e 
Escolas não Agrupadas existentes, segundo o nível de Educação e Ensino (Jardim de Infância, Ensino Básico, Ensino 
Secundário, Ensino Básico +Secundário, Ensino Artístico +Ensino Profissional) do Ministério da Educação e IPSS. 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de estabelecimentos 
 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clinica 

Desempenho - Nutrição 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

 Desempenho | Promoção da Saúde | Saúde escolar 
 

Prazos para registo Fonte de informação 

 

5 dias 

 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual 
(estabelecimentos de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação 
e Ciência). http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 
estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 
Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção 
de Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/
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Direção de Serviços Região Algarve 

 

Sistema Informático:  

 É necessário introduzir no Módulo de Saúde Escolar do Sistema 
Informático (a desenvolver – ver doc proposta da ON sobre 
sistema informático)) o registo dos projetos e programas de 
intervenção de promoção da alimentação saudável 

 O registo desta atividade implica fornecer acesso ao Sistema 
Informático aos Nutricionistas, das Unidades de Saúde Pública dos 
ACES/ULS, enquanto elementos das Equipas de Saúde Escolar, 
para registo da avaliação oferta alimentar escolar. 

 

Legenda Observações 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO – Vide 
JARDIM-DE-INFÂNCIA.  

JARDIM-DE-INFANCIA – Estabelecimento que 
oferece, a tempo completo ou parcial, três anos de 
educação pré-escolar a crianças dos 3 aos 6 anos 
de idade.  

ESTABELECIMENTO DE ENSINO (NÃO SUPERIOR) 
– Cada unidade organizacional em que, sob a 
responsabilidade de um Conselho Executivo ou de 
um Diretor (Diretor Pedagógico ou Encarregado de 
Direção), é ministrado o ensino de um ou mais 
graus.  

ENSINO BÁSICO – Nível de ensino que se inicia 
cerca da idade dos seis anos, com a duração de 
nove anos, cujo programa visa assegurar uma 
preparação geral comum a todos os indivíduos, 
permitindo o prosseguimento posterior de 
estudos ou a inserção na vida ativa. Compreende 
três ciclos sequenciais, sendo o 1º de quatro anos, 
o 2º de dois anos e o 3º de três anos.  

ENSINO SECUNDÁRIO – Nível de ensino que 
corresponde a um ciclo de três anos (10º, 11.º e 
12º anos de escolaridade), que se segue ao ensino 
básico e que visa aprofundar a formação do aluno 
para o prosseguimento de estudos ou para o 
ingresso no mundo do trabalho. 

10. A Saúde Escolar é caracterizada por ano letivo 
e desenvolve-se nos Estabelecimentos de 
Educação e Ensino (EEE) do Ministério da 
Educação, isto é, nos Agrupamentos Escolares 
e Escolas não Agrupadas (AE) com atividade 
em Jardim-de-infância, Escolas do Ensino 
Básico e Secundário (EBS). 

11. Nas Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) e nas instituições privadas com 
acordo de cooperação a Saúde Escolar 
intervém junto da população escolar sempre 
que os recursos humanos o permitam. 

12. As atividades do PNSE têm como referência os 
meses de setembro a dezembro do ano 
anterior e janeiro a agosto do próprio ano. 
Considera-se que o ano letivo se inicia a 1 de 
setembro de cada ano e termina a 31 de 
agosto do ano seguinte. 
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N7 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de crianças/alunos referenciados por Necessidades de Saúde Especiais (NSE), de 
funções de manutenção de peso (b530) referenciados para intervenção do nutricionista, 
segundo o nível de Educação e Ensino (EE), com Plano de Saúde Individual (PSI)  

 

Designação 

Proporção de crianças/alunos referenciados por Necessidades de Saúde Especiais (NSE), de funções de manutenção de 
peso (b530), segundo o nível de Educação e Ensino (EE), com Plano de Saúde Individual (PSI) e referenciados para 
intervenção do nutricionista que frequentam os EEE dos Agrupamentos de Escolas (AE) e Escolas não Agrupadas (EnA), da 
área de abrangência do  
 

Objetivo 

Monitorizar a acessibilidade das crianças e alunos/as com Necessidades de Saúde Especiais (NSE) a uma intervenção 
personalizada plasmada num Plano de Saúde Individual (PSI), da área de abrangência do ACES. 
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção de crianças/alunos referenciados por Necessidades de Saúde Especiais (NSE), segundo 
o nível de Educação e Ensino (EE), de funções de manutenção de peso (b530) referenciados para intervenção do 
nutricionista, com Plano de Saúde Individual (PSI) que frequentam os EEE dos Agrupamentos de Escolas (AE) e Escolas não 
Agrupadas (EnA), da área de abrangência do ACES 

Numerador: Número de crianças/alunos/as dos EEE abrangidos pelo PNSE, com Plano de Saúde Individual (PSI) dos 
referenciados/as por NSE), de funções de manutenção de peso (b530) referenciados para nutricionista 

Denominador: Número de crianças/alunos/as dos EEE abrangidos pelo PNSE referenciados/as por NSE à Equipa de Saúde 
Escolar 

Numerador (AA) Denominador (BB) 

Número de crianças/alunos/as dos EEE da área de 

abrangência do ACES, com Plano de Saúde Individual 
(PSI) dos referenciados/as por NSE, de funções de 

manutenção de peso (b530) referenciados para 
nutricionista 

 

Denominador: Número de crianças/alunos/as dos EEE 
abrangidos pelo PNSE referenciados/as por NSE à 
Equipa de Saúde Escolar 

 

Regras de cálculo 

NUMERADOR (AA): Número de crianças/alunos/as dos EEE abrangidos pelo PNSE, com Plano de Saúde Individual (PSI) dos 

referenciados/as por NSE, em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições definidas no denominador; 

B. Com Plano de Saúde Individual e referenciação para intervenção do nutricionista para Crianças e Jovens com 
Necessidades de Saúde Especiais (Anexo 5 do PNSE) preenchido e registo realizado pela Equipa de Saúde Escolar 

C. O registo referido no ponto B. encontra-se associada ao PNSE. 

DENOMINADOR (BB): Número de crianças/alunos/as dos EEE abrangidos pelo PNSE referenciados/as por NSE à Equipa de 
Saúde Escolar, segundo o nível de EE em que a expressão [A e B e C] é verdadeira. 

 

Fórmula Unidade de Medida Output 

AA / BB x 100 % Proporção de crianças/alunos referenciados por Necessidades de 
Saúde Especiais (NSE), de funções de manutenção de peso 
(b530) referenciados para intervenção do nutricionista, segundo 
o nível de Educação e Ensino (EE),com Plano de Saúde Individual 
(PSI) 

 

Tipo de indicador Estado do Indicador  Área Clínica 

Desempenho  Saúde Escolar 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

- Desempenho | Promoção da Saúde | Saúde Escolar 
 

Prazos para registo Fonte de informação 
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5 dias Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC): Informação 
estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos 
de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência). 
http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/   

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) possui informação 
estatística das cinco unidades orgânicas desconcentradas de âmbito regional: 
Direção de Serviços Região Norte, Direção de Serviços Região Centro, Direção de 
Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo, Direção de Serviços Região Alentejo e Direção 
de Serviços Região Algarve 

Dados a pedir às Fontes de informação em baixo descriminadas de forma a que 
estes dados sejam descarregados no SClinico a nível nacional.  

Unidades Orgânicas da rede do Ministério da Educação desagregadas por: 

 Agrupamento de Escolas e Escolas Não Agrupadas 

Unidades de Saúde Publica dos ACES/ULS 

 Gestor do PNSE 
o Unidades funcionais  

A referenciação à Equipa de Saúde Escolar de crianças e alunos/as que tenham uma 
condição de saúde que comprometa as suas aprendizagens e necessitem de 
qualquer tipo de intervenção no contexto escolar pode ser iniciada pelos: 

 Serviços de Saúde  

 Qualquer unidade funcional do Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES)/Unidade Local de Saúde (ULS);  

 Hospital; 

 Médico/a de família/assistente,  

 Enfermeiro/a de saúde infantil e juvenil/de família,  

 Outro/a profissional de saúde, incluindo da Saúde Mental da Infância e 
Adolescência (SMIA); 

 Escola; 

 Pai/mãe ou encarregado/a de educação  

 IPSS com intervenção na área da criança ou jovem com deficiência. 

Sistema Informático: Módulo de Saúde Infantil e Juvenil do SClinico dos Cuidados 
de Saúde Primários (em desenvolvimento – ver doc proposta da ON sobre sistema 
informático).  

 Necessita de introdução da Ficha "REFERENCIAÇÃO SAÚDE INFANTIL   
SAÚDE ESCOLAR” (Anexo 5 do PNSE)  

 Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI)  

 Equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva das Escolas onde 
o PNSE está implementado. 

É necessário introduzir no Módulo de Vigilância Alimentar e Nutricional (a 
desenvolver) a Ficha do "PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL PARA CRIANÇAS E JOVENS 
COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS (Anexo 5  e apêndice do anexo 5 A – 
funções do aparelho digestivo e dos sistemas metabólico e endócrino: funções de 
manutenção do peso, do PNSE) 

 Necessita da função de referenciação para intervenção do 
nutricionista. 

Observações 

1. As atividades do PNSE têm como referência os meses de setembro a dezembro do ano anterior e janeiro 
a agosto do próprio ano. Considera-se que o ano letivo se inicia a 1 de setembro de cada ano e termina a 
31 de agosto do ano seguinte. 

 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/
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Legenda 

EQUIPA DE SAÚDE ESCOLAR dos agrupamentos de centros de saúde ou das unidades locais de saúde 
(ACES/ULS): profissionais de saúde que, perante a referenciação de crianças ou jovens com necessidades de 
saúde especiais, articulam com as equipas de medicina geral e familiar, com nutricionistas do ACeS e outros 
serviços de saúde, a família e a escola, com as quais elaboram um plano de saúde individual, apoiando a sua 
implementação, monitorização e eventual revisão. 

NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS (NSE): resultam de problemas de saúde de crianças ou jovens que 
envolvem alterações das funções ou estruturas do corpo, com impacto na funcionalidade e necessidade de 
intervenção em meio escolar. 

PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL (PSI): concebido pela equipa de saúde escolar, no âmbito do Programa 
Nacional de Saúde Escolar, para cada criança ou jovem com NSE, que integra os resultados da avaliação das 
condições de saúde na funcionalidade e identifica as medidas de saúde a implementar, visando melhorar o 
processo de aprendizagem. 
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N8 
Código Nome abreviado 

 
Proporção de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), com acordo com a 
segurança social que são alvo de avaliação da oferta alimentar 

 

Designação 

Proporção de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), com acordo com a segurança social que são alvo de 
avaliação da oferta alimentar 
 

Objetivo 

Avaliar a qualidade da oferta alimentar nas ERPI 
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção ERPI com avaliação da oferta alimentar 

Numerador: Contagem de ERPI pelo menos uma avaliação anual da oferta alimentar, com acordo com a segurança social 

Denominador: Contagem dos ERPI existentes na área de abrangência do ACES, com acordo com a segurança social 
 

Regras de cálculo 

 

NUMERADOR (AA): Número de ERPI, em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Todas as condições enunciadas para o denominador; 

B. Com pelo menos um registo de avaliação da oferta alimentar associado aos ERPI realizado.  

C. O registo referido associado ao Clinico. 

 

DENOMINADOR (BB): Número total dos ERPI , com acordo com a segurança social da área de abrangência do ACES. 

 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

(AA/BB) x 100 % Proporção de ERPI com avaliação da oferta alimentar de acordo 
com instrumento de avaliação da disponibilidade alimentar em 
ERPI 

 
 

Tipo de indicador Área 

Processo Nutrição 
 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

 Desempenho | Proteção da Saúde | Qualidade e Segurança Alimentar 
 
 

Prazos para registo Fonte de informação 

5 dias Estrutura residencial para pessoas idosas: o estabelecimento para alojamento 
coletivo, de utilização temporária ou permanente, em que sejam desenvolvidas 
atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem (Portaria n.º 
67/2012, de 21/03).  

A USP deve evidenciar, através de informação interna, as ERI que tenha identificado e 
não constem da lista enviada pelo DSP. 

 

O Instituto da Segurança Social I.P possui informação estatística das cinco unidades 
orgânicas desconcentradas de âmbito regional: http://www.seg-social.pt/inicio  

Dados a pedir descriminados de forma a que estes dados sejam descarregados no 
Sclinico a nível nacional.  

 

SClínico:  

• É necessário introduzir no Módulo do SClinico dos Cuidados de Saúde 
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Primários (a desenvolver) a Ficha de "AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE ALIMENTAR 
EM ERPI". 

• O registo desta atividade implica fornecer acesso ao SClinico aos 
Nutricionistas, das Unidades de Saúde Pública dos ACES/ULS, para registo da 
avaliação disponibilidade alimentar. 

 
 
 

Legenda Observações 

ERPI – Estruturas Residenciais para pessoas 
Idosas 

 

 

 

A avaliação da disponibilidade alimentar implica verificação de 
todas as refeições servidas de acordo com a tipologia da ERPI. 
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N15 
Código Nome abreviado 

 Proporção de padarias em cumprimento do limite de sal no pão 
 

Designação 

Proporção de padarias em cumprimento do limite de sal no pão (cumprimento da lei 75/2009). 
 

Objetivo 

Avaliar o cumprimento do limite de sal no pão (cumprimento da lei 75/2009). 
 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção de padarias em cumprimento do limite de sal no pão (cumprimento da lei 75/2009). 

Numerador: Nº de padarias com pão analisado em cumprimento da lei 75/2009. 

Denominador: Nº total de padarias com pão analisado na área de abrangência do ACES. 
 

Regras de cálculo 

 

NUMERADOR (AA): Nº de padarias com pão analisado em cumprimento da lei 75/2009, em que a expressão [A e B e C] 
é verdadeira: 

A. Todas as condições enunciadas para o denominador; 

B. Nº de padarias com pão avaliado com teor de sal de acordo com o limite legal (lei 75/2009); 

C. O registo referido associado ao Sistema Informático da Saúde Pública 

 

DENOMINADOR (BB): Número total de padarias licenciadas da área de abrangência da USP. 

 
 

Fórmula Unidade de Medida Output 

(AA/BB) x 100 % Proporção de padarias em cumprimento do limite de sal no pão 

 
 

Tipo de indicador Área 

Processo Nutrição 
 

Variação Aceitável  Área | Subárea | Dimensão 

 Desempenho | Proteção da saúde | Qualidade e segurança alimentar  
 
 

Prazos para registo Fonte de informação 

5 dias Sistema Informático:  

 É necessário introduzir no Módulo do Sistema Informático (a 
desenvolver – ver doc proposta da ON sobre sistema informático)) a 
inclusão dos resultados das análises efetuadas 

 O registo desta atividade implica fornecer acesso ao Sistema Informático 
aos Nutricionistas, das Unidades de Saúde Pública dos ACES/ULS, e a 
toda a equipa da saúde pública. 

 
 
 

Legenda Observações 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



Indicadores em Cuidados de Saúde Primários- Serviços de Saúde Pública 
Documento em progresso  

 

75 

 

ANEXO 1: CheckList do Diagnostico de Saúde  
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COMPONENTES DO DSS 

SCORE OBSERVAÇÕES 

Dados 
Nacionais 

Dados 
Regionais  

Dados 
Locais 

  

1 - Fontes de informação utilizadas (1árias ou 2árias)         

1.1 Perfil de Saúde (Fonte:DSP/DSPP)         

1.2 Outras fontes de informação formais de saúde         

1.3 Fontes de informação informais, da comunidade         

          

2 - População-alvo caracterizada     10,0   

2.1 Fatores demográficos         

2.2 Fatores sociais (inclui os educacionais)         

2.3 Fatores económicos         

2.4 Fatores ambientais         

2.5 Outro(s)         

     3 - Descrição quantitativa dos problemas de saúde     10,0   

     4 - Determinantes da saúde     10,0   

4.1 Identificados         

4.2 Descrição numérica         

4.3 Inclui fatores de risco         

4.4 Inclui fatores de proteção         

     5 - Análise     10,0   

5.1 da Situação de Saúde         

5.2 situação é ou não satisfatória         

5.3 da evolução (tendência)         

5.4 das perspetivas (prognóstico)         

     6 - Problemas de Saúde     10,0   

6.1 Identificação dos principais problemas de saúde         

6.2 Indicadores utilizados:         

6.2.1 Mortalidade         

6.2.2 Morbilidade         

6.2.3 Incapacidade         

6.2.4 Outro(s)         

6.3 Critérios de priorização utilizados:         

6.3.1 Magnitude         
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6.3.2 Transcendência social         

6.3.3 Transcendência económica         

6.3.4 Vulnerabilidade         

6.3.5 Benchmarking         

6.3.6 Perspetiva demográfica         

6.3.7 Perspetiva geográfica         

6.3.8 Avaliação dos riscos futuros         

6.3.9 Outro(s)         

     7 - Necessidades de Saúde     50,0   

7.1 Necessidades técnicas de saúde (NTS) identificadas pela USP     9,0   
7.2 Recursos da comunidade identificados pela USP, face às NTS 
identificadas     4,0   

7.3 Realizada 1ª consulta interna     5,0   

7.3.1 Orgãos de Gestão do ACES/ULS:         

        - Diretor Executivo/Presidente do CA         

        - Conselho Clínico e de Saúde/CA         

        - Conselho Executivo do ACES?         

7.3.2 Outras UF/Serviços do ACES/ULS         

7.3.3 Outros Serviços/Estabelecimentos públicos de Saúde       
da área de influência do 
ACES 

7.4 Realizada 1ª consulta externa     5,0   

7.4.1 Conselho da Comunidade         

7.4.2 Parceiros da comunidade:         

        - serviços/estabelecimentos de saúde privados         

        - autarquia(s)         

        - escolas/agrupamentos de escolas         

        - universidade(s), institutos locais         

        - negócios,serviços, indústria         

        - serviços sociais         

        - IPSS         

        - ONG          

        - outras organizações de voluntários         

        - albergues         

        - associações de idosos         

        - organizações de juventude         

        - associações culturais e recreativas         

        - associações de moradores         

        - grupos minoritários         

        - comunicação social         
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        - farmácias                

        - rede de transportes         

        - igrejas         

        - forças de segurança         

        - proteção civil         

        - outro(s)         

7.5 Identificadas necessidades sentidas de saúde     5,0   

7.6 Constituição de grupos nominais ou outra técnica de consenso     4,0   

7.7 Realizada 2ª consulta interna     4,0   

7.8 Realizada 2ª consulta externa     4,0   

7.9 Definidas as 3-5 principais necessidades de saúde (NS) da população     6,0   
7.10 Identificados os principais recursos da comunidade para cada uma 
das NS      4,0   

7.11 Todos os participantes nas consultas internas e externas receberam 
informação de retorno         

   
100,0 
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ANEXO 2: CheckList do Plano Local de Saúde   
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COMPONENTES DO PLS 
SCORE OBSERVAÇÕES 

Dados Nacionais Dados Regionais  Dados Locais     

I - Introdução       3,0   

            

II - Metodologia       6,0   

            

III - Diagnóstico de Situação de Saúde       40,0   

            

IV - Seleção das Estratégias de Saúde       12,0   

1. Foi efetuada uma revisão do estado da arte e/ou foram consultados 
peritos relativamente às estratégias de saúde mais efetivas, para cada 
uma das principais necessidades de saúde (NS) identificadas           

2. Foram identificadas com os parceiros internos as estratégias de saúde 
com impacte conhecido nas NS prioritárias, que já se encontram a ser 
implementadas pelos mesmos           

3. Foram identificadas com os parceiros externos as estratégias de saúde 
com impacte conhecido nas NS prioritárias, que já se encontram a ser 
implementadas pelos mesmos           

4. Foram identificadas com os parceiros internos as estratégias de saúde 
prioritárias que ainda é necessário implementar, face às NS 
hierarquizadas e aos recursos da comunidade disponíveis/”mobilizáveis” 
identificados na fase do diagnóstico de situação de saúde da população           

5. Foram identificadas com os parceiros externos as estratégias de saúde 
prioritárias que ainda é necessário implementar, face às NS 
hierarquizadas e aos recursos da comunidade disponíveis/”mobilizáveis” 
identificados na fase do DSS da população           

6. Foi tomada uma decisão final conjunta sobre quais as melhores 
estratégias a utilizar, que incluiu uma análise prévia dos custos e recursos 
envolvidos na sua implementação           

7. Foi estabelecido um compromisso formal final (carta de compromisso 
social), envolvendo todos os parceiros interessados, dentro e fora do setor 
da saúde, que especifica qual o papel de cada um na implementação das 
estratégias selecionadas, face aos objetivos de saúde definidos e às 
recomendações técnicas efetuadas           

      V - Fixação dos Objetivos de Saúde       15,0   
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1. Foram definidos objetivos de saúde quantificados, que tomaram em 
consideração as necessidades de saúde hierarquizadas, os recursos da 
comunidade identificados, as previsões efetuadas e as estratégias de 
saúde selecionadas           

2. Os objetivos de saúde definidos são SMART:           

2.1 Específicos           

2.2 Mensuráveis           

2.3 Exequíveis           

2.4 Fiáveis           

2.5 Têm um horizonte temporal definido           

3. Os parceiros internos (ACES/ULS e HH) foram envolvidos na fixação 
dos objetivos de saúde           

4. Os parceiros externos foram envolvidos na fixação dos objetivos de 
saúde           

5. A quantificação dos objetivos de saúde foi efetuada com base:           

5.1 na análise da tendência dos respetivos indicadores           

5.2 na análise da projeção dos respetivos indicadores           
5.3 na comparação com o(s) melhor(es) valor(es) da região ou do 
Continente           

5.4 na consulta de peritos           

      VI - Recomendações para a operacionalização       10,0   

1. A formulação das recomendações técnicas para a operacionalização 
do PLS foi da responsabilidade da USP do ACeS/ULS           

2. As recomendações técnicas foram formuladas de um modo claro e 
preciso           

3. As recomendações técnicas foram formuladas de um modo adequado 
às especificidades de cada um/a dos/as seus/suas destinatários/as             

4. As recomendações técnicas abordam:            

4.1 questões metodológicas relativas ao processo de construção e 
implementação dos PLS           

4.2 questões relativas à intervenção a ser desenvolvida pelos diferentes 
parceiros-chave, dentro e fora do setor da saúde 

   
    

4.3 questões relativas à contratualização dos serviços de saúde           

5. As recomendações técnicas (RT) foram divulgadas a cada um dos 
destinatários-chave, dentro e fora do setor da saúde           

6. Foi discutida a operacionalização/ implementação das RT com cada um 
dos destinatários-chave das mesmas           
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VII - Plano de Monitorização e Avaliação (M&A)       7,0   

1. Indicadores de avaliação:           

1.1 definidos           

1.2 medem os objetivos de saúde            

1.3 o seu cálculo é fácil           

1.4 são representativos da população abrangida           

2. Indicadores de monitorização definidos           

3. Identificação dos recursos necessários para a M&A            

4. Identificação dos métodos utilizados na M&A           

      VIII - Plano de Comunicação       7,0   

1. Identificados os principais grupos-alvo das atividades de comunicação 
desenvolvidas/a desenvolver           

2. Definidas as principais estratégias de comunicação desenvolvidas/a 
desenvolver por grupo(s)-alvo           

3. Definidas as principais atividades de comunicação desenvolvidas/a 
desenvolver/grupo(s)-alvo e respetivo cronograma           

    

100,0 

  
  



Indicadores em Cuidados de Saúde Primários- Serviços de Saúde Pública 
Documento em progresso  

 

83 

 

 

 

ANEXO 3: CheckList Auditoria Rede de Frio 

  



Indicadores em Cuidados de Saúde Primários- Serviços de Saúde Pública 
Documento em progresso  

 

84 

  

 



id_proposta data_proposta id_indicador nome_indicador proposta autor_proposta Estado / Decisão CTN BI

1 15/11/2017 96 Rácio entre a despesa faturada com inibidores DPP-

4 e a faturada com antidiabéticos orais, em 

doentes com Diabetes Mellitus tipo 2

Alterar o nome do indicador para “Rácio entre o somatório de DDD prescrita em inibidores DPP-

4 e o somatório de DDD prescrita em antidiabéticos não insulínicos, em doentes com Diabetes 

Mellitus tipo 2”, ou seja, substituir a terminologia “antidiabéticos orais”

ARS LVT / CTN reunião 5 15-11-

2017

Efetuado em dezembro 

2017

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=96&clusters=S

2 15/11/2017 407 Rácio entre a despesa faturada com Gliflozinas e 

com antidiabéticos não insulínicos, em doentes 

com Diabetes Mellitus tipo 2

Proposta de novo indicador ARS LVT / CTN reunião 5 15-11-

2017

Efetuado BI. Entra em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=407&clusters=S

3 15/11/2017 408 Rácio entre a despesa faturada com agonistas GLP-

1 e com antidiabéticos não insulínicos, em doentes 

com Diabetes Mellitus tipo 2

Proposta de novo indicador ARS LVT / CTN reunião 5 15-11-

2017

Efetuado BI. Entra em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=408&clusters=S

4 15/11/2017 274 Proporção de utentes com diabetes tipo 2 e 

indicação para insulinoterapia, a fazer terapêutica 

adequada

Considerar o BI do indicador 274 procedendo às seguintes alterações: Contagem de DM tipo 2 

com Hemoglobina glicada superior ou igual a 9% nos últimos 12 meses / Contagem de DM tipo 2 

sem alteração da medicação nos últimos 12 meses

ARS LVT / CTN reunião 5 15-11-

2017

Discutir como se 

operacionaliza o 

denominador. Nenhuma 

decisão concreta em 21-8-

2018

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=274&clusters=S

5 15/11/2017 297 Proporção de utentes com idade igual ou superior 

a 65 anos, sem prescrição prolongada de 

ansiolíticos, nem de sedativos, nem de hipnóticos, 

no período em análise

Proposta 1 - Novo indicador

• Retirar a condição dos grupos etários, ou seja, o novo indicador englobar todos os grupos 

etários e fazer uma avaliação global de utentes com prescrição de Benzodiazepinas e Hipnóticos 

por período superior a 12 semanas (DDD>90 dias)

Proposta 2 - Novo indicador

• Retirar a condição dos grupos etários e verificar o nível de redução da prescrição destes 

fármacos.

ARS LVT / CTN reunião 5 15-11-

2017

Tendo em atenção os 

resultados do indicador 

dependerão da 

percentagem de mulheres 

e de idosos nas unidades 

funcionais a ACSS propõe 

indicador com 

padronização  por idade e 

género. Efetuado BI.. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=408&clusters=S

6 15/11/2017 350 Custo com terapêutica do doente com Diabetes 

Mellitus

Proposta 1 – Alterar em todo o bilhete de identidade a referência a “antidiabéticos orais” e 

substituir por “antidiabéticos não insulínicos”

ARS LVT / CTN reunião 5 15-11-

2017

Efetuado em dezembro 

2017

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=350&clusters=S

7 24/07/2018 Satisfação de utentes Métrica para resultados do questionários de satisfação ACSS CNCSP / CTN reunião 7 24-

7-2018

Não realizado. CNCSP trará 

proposta de métrica na 

reunião de 11-9-2018

8 24/07/2018 339 Taxa ajustada de episódios de urgência hospitalar Criação de novo indicador ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 Efetuado BI. Entra em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=339&clusters=S

9 24/07/2018 410 Taxa ajustada de utilizadores frequentes ou muito 

frequentes do serviço de urgência hospitalar

Criação de novo indicador ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 Efetuado BI. Entra em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=410&clusters=S

10 24/07/2018 411 Taxa ajustada de utilizadores muito frequentes do 

serviço de urgência hospitalar

Criação de novo indicador ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 Efetuado BI. Entra em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=411&clusters=S

11 24/07/2018 412 Proporção de consultas médicas de "doença 

aguda" efetuadas na unidade funcional de 

inscrição do utente, contabilizando no 

denominador a soma de episódios de urgência dos 

utentes inscritos com as consultas de doença 

aguda efetuadas pelos utentes em unidades 

funcionais e serviços do ACES

Criação de novo indicador ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 Efetuado BI. Entra em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=412&clusters=S

12 24/07/2018 413 Proporção de episódios de urgência 

potencialmente evitáveis

Criação de novo indicador ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 BI em desenvolvimento. 

Entra em monitorização 

em 2019

13 24/07/2018 414 Proporção de episódios de urgência com 

internamento

Criação de novo indicador ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 BI em desenvolvimento. 

Entra em monitorização 

em 2019

14 24/07/2018 415 Taxa de episódios de urgência hospitalar em 

crianças e adolescentes

Criação de novo indicador ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 BI em desenvolvimento. 

Entra em monitorização 

em 2019

15 24/07/2018 416 Taxa de episódios de urgência hospitalar em 

grávidas

Criação de novo indicador ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 BI em desenvolvimento. 

Entra em monitorização 

em 2019

16 24/07/2018 417 Taxa de episódios de urgência hospitalar em 

mulheres em idade fértil

Criação de novo indicador ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 BI em desenvolvimento. 

Entra em monitorização 

em 2019

17 24/07/2018 418 Taxa de episódios de urgência hospitalar em idosos Criação de novo indicador ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 BI em desenvolvimento. 

Entra em monitorização 

em 2019

18 24/07/2018 378 Proporção do PVP faturado em medicamentos a 

utentes inscritos nos CSP, prescrito pelo próprio 

médico de família em contexto de atividade privada

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 Efetuado. Já com dados. 

Continua em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=378&clusters=S

19 24/07/2018 379 Proporção do PVP faturado em medicamentos a 

utentes inscritos nos CSP, prescrito pelo próprio 

médico de família em unidade funcional ou serviço 

diferente da unidade de inscrição dos utentes (mas 

pertencente ao ACES).

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 Efetuado. Já com dados. 

Continua em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=379&clusters=S

20 24/07/2018 380 Proporção de utentes adultos com registos clínicos 

evidenciando a existência de asma, DPOC ou 

bronquite crónica, com registo de diagnóstico na 

lista de problemas

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 Efetuado. Já com dados. 

Continua em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=380&clusters=S

21 24/07/2018 381 Proporção de utentes adultos com registos clínicos 

evidenciando a existência de depressão ou 

ansiedade, com registo de diagnóstico na lista de 

problemas

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 Efetuado. Já com dados. 

Continua em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=381&clusters=S

22 24/07/2018 382 Proporção de utentes adultos com registos clínicos 

evidenciando a existência de Diabetes Mellitus, 

com registo de diagnóstico na lista de problemas

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 Efetuado. Já com dados. 

Continua em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=382&clusters=S

23 24/07/2018 383 Proporção de utentes adultos com registos clínicos 

evidenciando a existência de Hipertensão Arterial, 

com registo de diagnóstico na lista de problemas

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 Efetuado. Já com dados. 

Continua em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=383&clusters=S

24 24/07/2018 384 Proporção de recém-nascidos cuja mãe tem registo 

de gravidez

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 Efetuado. Já com dados. 

Continua em 

monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=384&clusters=S

25 24/07/2018 405 Proporção de consultas médicas efetivadas no 

próprio dia de registo do agendamento, numa 

unidade funcional diferente daquela em que o 

utente está inscrito

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 A ser colocado em 

produção pela SPMS. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=405&clusters=S

26 24/07/2018 395 Proporção de utentes com idade igual ou superior 

a 15 anos, com quantificação dos hábitos tabágicos 

nos últimos 3 anos

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 A ser colocado em 

produção pela SPMS. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=395&clusters=S

27 24/07/2018 396 Proporção de utentes com idade no intervalo [10; 

15[ anos, com quantificação dos hábitos tabágicos 

nos últimos 3 anos

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 A ser colocado em 

produção pela SPMS. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=396&clusters=S

28 24/07/2018 397 Proporção de utentes fumadores e idade igual ou 

superior a 15 anos, a quem foi realizada uma 

intervenção de aconselhamento, tendo por base 

uma abordagem breve ou muito breve, no último 

ano

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 A ser colocado em 

produção pela SPMS. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=397&clusters=S

29 24/07/2018 398 Proporção de utentes grávidas fumadores e com 

idade igual ou superior a 15 anos, a quem foi 

realizada uma intervenção de aconselhamento, 

tendo por base uma abordagem breve ou muito 

breve, no 1º trimestre de gravidez

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 A ser colocado em 

produção pela SPMS. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=398&clusters=S

30 24/07/2018 399 Proporção de utentes fumadores e idade igual ou 

superior a 15 anos, que após intervenção breve no 

último ano fizeram pelo menos uma tentativa para 

parar de fumar

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 A ser colocado em 

produção pela SPMS. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=399&clusters=S

31 24/07/2018 400 Proporção de utentes fumadores e idade igual ou 

superior a 15 anos, que após intervenção breve 

mantêm abstinência aos 3 meses após "dia D"

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 A ser colocado em 

produção pela SPMS. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=400&clusters=S

32 24/07/2018 401 Proporção de utentes fumadores e idade igual ou 

superior a 15 anos, que após intervenção breve 

mantêm abstinência aos 6 meses após "dia D"

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 A ser colocado em 

produção pela SPMS. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=401&clusters=S

33 24/07/2018 402 Proporção de utentes fumadores e idade igual ou 

superior a 15 anos, que após intervenção breve 

mantêm abstinência aos 12 meses após "dia D"

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 A ser colocado em 

produção pela SPMS. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=402&clusters=S

34 24/07/2018 403 Proporção de utentes fumadores, com idade igual 

ou superior a 15 anos e com registo de 

aconselhamento por intervenção breve, 

medicados com terapêutica de substituição de 

nicotina, bupropiom ou vareniclina no último ano

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 A ser colocado em 

produção pela SPMS. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=403&clusters=S

35 24/07/2018 404 Incidência anual de pessoas que completaram 12 

meses em abstinência tabágica, tendo por base a 

população inscrita com 15 ou mais anos

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 A ser colocado em 

produção pela SPMS. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=404&clusters=S

36 24/07/2018 406 Proporção de utentes fumadores e idade igual ou 

superior a 15 anos, que após intervenção breve 

mantêm abstinência aos 30 dias após "dia D"

Introdução na matriz, sem influenciar o cálculo do IDG, para monitorização pelas UF e ACES ACSS / CTN reunião 7 24-7-2018 A ser colocado em 

produção pela SPMS. Entra 

em monitorização em 2019

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=406&clusters=S

37 12/08/2018 366 Proporção de grávidas com intervenção da UCC 366 - Proporção de grávidas com intervenção da UCC Engloba os ICPC: W78 - Gravidez não 

desejada W79 - Gravidez W84 - Gravidez de alto risco 

Proposta de alteração 1: Incluir apenas os ICPC W78 e W79.

 Justificação 1: As gravidez de alto risco devem ter seguimento diferenciado, pelo que não têm 

seguimento em cuidados de saúde primários, pelo que não faz sentido que estejam incluídas no 

denominador na UCC.  

AUCC Acção: Remover W84 

(ainda não efetuado no BI). 

Criar indicador de 

prevalencia grávidas alto 

risco

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=366&clusters=S

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=96&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=407&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=408&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=274&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=408&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=350&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=339&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=410&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=411&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=412&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=379&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=380&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=381&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=382&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=383&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=384&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=395&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=396&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=397&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=398&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=399&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=400&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=401&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=402&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=403&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=404&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=406&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=366&clusters=S


id_proposta data_proposta id_indicador nome_indicador proposta autor_proposta Estado / Decisão CTN BI

38 12/08/2018 366 Proporção de grávidas com intervenção da UCC Proposta de alteração 2: Existência de uma consulta de enfermagem com presença direta do 

utente em vez de consulta de vigilância.

 Justificação 2: Nas UCC preconiza-se que os cursos de PPP sejam precedidos de uma consulta de 

avaliação inicial que pode não ser necessariamente enquadrada no contexto de uma consulta de 

enfermagem de vigilância (de acordo com orientação da DGS da gravidez de baixo risco e a de 

saúde mental na gravidez e primeira infância).

C006.2 | Consulta de enfermagem de vigilância em saúde materna - [SClínico (Perfil 

Enfermagem)]

[CONS e PROG e (DIAG ou INT)] – sem diag ou int específicas

AUCC Acção: Manter 

necessidade de consulta 

de vigilância em saude 

materna no numerador. 

Adicionar em "ou" 

programa psicoprofilático 

de preparação para o 

trabalho de parto - PNSR. 

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=366&clusters=S

39 12/08/2018 371 Proporção de grávidas com parto por cesariana 371 - Proporção de grávidas com parto por cesariana Engloba os ICPC: W78 - Gravidez não 

desejada W79 - Gravidez W84 - Gravidez de alto risco 

Proposta de alteração 1: Incluir apenas os ICPC W78 e W79.

 Justificação 1: As gravidez de alto risco devem ter seguimento diferenciado, pelo que não têm 

seguimento em cuidados de saúde primários, pelo que não faz sentido que estejam incluídas no 

denominador na UCC.  

AUCC Manter o indicador como 

está pois os intervalos 

esperados e de variação 

aceitável foram estudados 

para a população de 

grávidas sem restrições. 

Retirar do IDG das UCC em 

2019.

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=371&clusters=S

40 12/08/2018 371 Proporção de grávidas com parto por cesariana Proposta de alteração 2: Tornar o indicador transversal a todas as unidades funcionais. 

Justificação 2: Seguir a mesma lógica que o indicador 370, ou seja, ser transversal a todas as 

unidades, uma vez que é um indicador que não é apenas da responsabilidade da UCC e é 

influenciado por diversos fatores. Não será ainda de ignorar o facto de que a eleição do tipo de 

parto não é da responsabilidade de qualquer um dos atores dos CSP, pelo que é da nossa 

opinião que deverá ser monitorizado mas não deverá ter impacto no IDG das unidades 

funcionais.

AUCC Proposta aceite; BI ainda 

não desenvolvido

41 12/08/2018 371 Proporção de grávidas com parto por cesariana Proposta de alteração 3: Criar método de registo transversal à equipa multidisciplinar (por 

exemplo, contabilizar o tipo de parto na plataforma do PNSIJ). Em alternativa, e uma vez que o 

médico já tem possibilidade de fazer este registo no âmbito do módulo da consulta de 

puerpério, sugerimos que se contemple a possibilidade de leitura na intervenção de 

enfermagem “Identificar tipo de parto” (Intervenção número 9004010 da parametrização de 

enfermagem do SClínico). Neste momento a intervenção possibilita o registo de entre os 

parâmetros: “Parto eutócito”, “Parto distócico (fórceps)”, “Parto distócico (ventosa)”. Haverá 

necessidade de solicitar aos SPMS a inclusão da opção “Parto distócico (cesariana)”. 

Justificação 3: Potenciar as possibilidades de registo da equipa multidisciplinar.

AUCC Aceitável, embora o que 

valor que se acrescenta 

quer ao denominador quer 

ao numerador, será 

reduzido. 

Acção: ponderar solicitar 

aos SPMS a inclusão da 

opção “Parto distócico 

(cesariana) associada à 

intervenção 9004010 - 

“Identificar tipo de parto”

; BI ainda não alterado

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=371&clusters=S

42 12/08/2018 372 Taxa de internamento hospitalar por queda com 

fratura do colo do fémur

Proposta 1: Ser um indicador transversal a todas as unidades, uma vez que é um indicador que 

não é apenas da responsabilidade da UCC e é influenciado por diversos fatores.

Justificação 1: Este indicador é cego à intervenção, ou seja, é calculado independentemente do 

utente ter tido ou não intervenção na UCC. De referir ainda que para este indicador contribuem 

muitos atores pelo que deveria ser considerado um indicador de contratualização externa, ou 

mantendo-se exclusivamente na UCC, não ter impacto no IDG.

AUCC Efetuado http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=372&clusters=S

43 12/08/2018 374 Taxa de internamento por asma ou DPOC em 

adultos com essas patologias

Proposta de alteração 1: Alterar os intervalos esperados de 5;18 para 0; 18 e manter a variação 

aceitável de 5;23. 

Justificação 1: Não faz sentido que uma taxa de internamento inferior a 5 (supostamente é o 

melhor resultado possível) seja prejudicada em termos de IDG.

AUCC Proposta aceite; Alteração 

dos intervalos com efeito 

ao ano de contratualização 

de 2018 para: intervalo 

esperado [0; XX]; Intervalo 

de variação aceitável [0; 

XX]% XX e YY serão 

respetivamente o P50 e o 

P75 de resultados

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=374&clusters=S

44 12/08/2018 374 Taxa de internamento por asma ou DPOC em 

adultos com essas patologias

 Proposta 2: Ser um indicador transversal a todas as unidades, uma vez que é um indicador que 

não é apenas da responsabilidade da UCC e é influenciado por diversos fatores.

AUCC A ACSS concorda e o 

indicador já existe: ID 356: 

Taxa de internamento por 

asma ou DPOC em adultos 

(ajustada para uma 

população padrão)

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=356&clusters=S

45 12/08/2018 novo Ganhos de conhecimento da comunidade 

educativa sobre alimentação saudável e atividade 

física

Quando exista mudança de status de diagnóstico em pelo menos uma das áreas (alimentação 

saudável ou atividade física). As atividades diagnósticas relacionadas são “Avaliar conhecimento 

da comunidade sobre padrão alimentar” e “Avaliar conhecimento da comunidade sobre 

atividade física”. Considera-se um ganho de conhecimento quando existe uma mudança de 

status de “Potencial da comunidade para melhorar o conhecimento […]” para “Potencial da 

comunidade para melhorar o conhecimento […],melhorado” ou para “Conhecimento da 

comunidade sobre[…]”. 

AUCC Viável a construção desta 

métrica

46 12/08/2018 novo Proporção de ganhos de conhecimento da 

comunidade educativa sobre saúde oral

A atividade diagnóstica relacionada é “Avaliar conhecimento da comunidade sobre saúde oral”. 

Considera-se um ganho de conhecimento quando existe uma mudança de status de “Potencial 

da comunidade para melhorar o conhecimento […]” para “Potencial da comunidade para 

melhorar o conhecimento […],melhorado” ou para “Conhecimento da comunidade sobre […]”. 

De relembrar ainda que foram já propostos indicadores em 2017, no âmbito dos tempos 

máximos de resposta garantidos. Nomeadamente, “Proporção de consultas após referenciação 

marcadas em menos de 15 dias úteis”, com o objetivo de monitorizar os tempos máximos de 

resposta garantidos (TMRG), após referenciação para a UCC. Consideramos que para tal haverá 

necessidade do sistema de informação ter uma metodologia de referenciação que seja universal 

e consolidada.

AUCC Viável a construção desta 

métrica

47 12/08/2018 novos Indicadores de auditoria de registo clínico ?? AUCC

48 15/08/2018 93; 94; 95 Proporção de crianças com 2 anos, com PNV 

cumprido ou em execução à data de referência do 

indicador

Proporção de crianças com 7 anos, com PNV 

cumprido ou em execução à data de referência do 

indicador

Proporção de crianças com 14 anos, com PNV 

cumprido ou em execução à data de referência do 

indicador

O denominador dos seguintes indicadores contabiliza, para além da população-alvo, também

utentes excluídos.

- Proporção crianças 2A, c/ PNV cumprido ou execução [aqui];

- Proporção crianças 7A, c/ PNV cumprido ou execução [aqui];

- Proporção jovens 14A, c/ PNV cumprido ou execução [aqui].

Tal situação resulta numa penalização das unidades funcionais que, por qualquer motivo,

apresentem uma taxa de emigração mais elevada do que a média do país.

As alíneas F de cada um destes ID referem que: “São incluídos no denominador deste indicador

todos os utentes inscritos na unidade de observação à data de referência do indicador. O SIARS

contabiliza no denominador também os utentes [excluídos] quer no módulo de vacinação do

SINUS quer no SCV”.

A proposta, em concreto, é substituir o texto da alínea F em cada ID por:

“São incluídos no denominador deste indicador todos os utentes inscritos na unidade de

observação à data de referência do indicador. O SIARS contabiliza no denominador os utentes

que tenham sido excluídos na SCV mas não contabiliza aqueles que tenham sido excluídos no

RNU”.

No seguimento de informação recebida, o grupo técnico que definiu estes indicadores tomou a

decisão de não excluir estes utentes por ter sido verificado um número pouco razoável de

cancelamentos no final do ano. Considera-se por isso que o SIARS não deve ler (i.e. não deve

contabilizar no denominador) se a informação constar do RNU (fonte primária desta

informação de residência), mas contar se constar em qualquer outra fonte, como é o caso do

SCV. Caso se detecte um número considerado anormal de cancelamentos, podem (e devem!)

ser realizadas auditorias, que permitam afastar suspeitas de adulteração de resultados pelas

UF, por esta via, ou, confirmando-se, serem tomadas as medidas necessárias para penalizar a

UF e evitar este comportamento no futuro.

ARS ALGARVE Vai ser implementado para 

2019. Aceite por 

unanimidade

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=93&clusters=S

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=94&clusters=S

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=95&clusters=S

49 15/08/2018 novo Proporção de hiperfrequentadores da consulta 

médica da UF

ARS ALGARVE Aceite para monitorização 

em 2019

50 15/08/2018 novo Proporção de hiperfrequentadores da consulta 

hospitalar com origem na lista de utentes da UF

ARS ALGARVE Em desenvolvimento 

modelo de dados do 

acesso noBI-CSP self 

service

51 15/08/2018 novo Proporção de hiperfrequentadores dos serviços de 

urgência com origem na lista de utentes da UF

ARS ALGARVE Aceite para monitorização 

em 2019. Igual a proposta 

da ACSS (indicador 411)

52 15/08/2018 novo Proporção de pedidos de primeiras consultas 

hospitalares via Alert, com origem na lista de 

utentes da UF, recusados (cancelados, etc.)

pelo triador

ARS ALGARVE Discussão na CTN; Já existe 

BI semelhante proposto 

pela ACSS a aguradar 

desenvolvimento pela 

SPMS

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=385&clusters=S

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=386&clusters=S

53 15/08/2018 novo Proporção de consultas hospitalares realizadas com 

origem na lista de utentes da UF, referenciadas via 

Alert, sem codificação/ diagnóstico (i.e. foram 

triadas, mas não existia necessidade efectiva da 

mesma – referenciação desadequada).

ARS ALGARVE Discussão na CTN; Já existe 

BI semelhante proposto 

pela ACSS a aguradar 

desenvolvimento pela 

SPMS

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=385&clusters=S

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=386&clusters=S

54 15/08/2018 novo UF contratualizada até ao limite do prazo legal O indicador não contabiliza prorrogações de prazo ARS ALGARVE Não aceite

55 15/08/2018 novo UF contratualizada até ao limite do prazo legal, com 

todas as dimensões (contratualizáveis) 

contratualizadas

O indicador não contabiliza prorrogações de prazo ARS ALGARVE Não aceite

56 15/08/2018 novo Proporção de utentes com Diabetes Mellitus com 

registo de melhoria na avaliação de úlcera de pé

Medir os ganhos em saúde resultantes dos cuidados de saúde primários Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

57 15/08/2018 novo Proporção de utentes com diagnóstico de feridas 

crónicas

Medir o volume de trabalho dos enfermeiros Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

58 15/08/2018 novo Proporção de utentes com diagnóstico de feridas 

traumáticas

Medir o volume de trabalho dos enfermeiros Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

59 15/08/2018 novo Proporção de utentes com diagnóstico de feridas 

cirúrgicas

Medir o volume de trabalho dos enfermeiros Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

60 15/08/2018 novo Incidência de utentes com diagnóstico de feridas 

crónicas

Medir a capacidade de prevenção de feridas crónicas e traumáticas por parte dos enfermeiros junto 

dos utentes e famílias
Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

61 15/08/2018 novo Incidência de utentes com diagnóstico de feridas 

traumáticas

Medir a capacidade de prevenção de feridas crónicas e traumáticas por parte dos enfermeiros junto 

dos utentes e famílias
Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

62 15/08/2018 novo Incidência de utentes com diagnóstico de feridas 

cirúrgicas

Medir o volume de trabalho dos enfermeiros Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

63 15/08/2018 novo Proporção de utentes com diagnóstico de feridas 

crónicas a quem foi dado termo do diagnóstico
Medir os ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

64 15/08/2018 novo Proporção de utentes com diagnóstico de feridas 

traumáticas a quem foi dado termo do diagnóstico
Medir os ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

65 15/08/2018 novo Proporção de utentes com diagnóstico de feridas 

cirúrgicas a quem foi dado termo do diagnóstico
Medir os ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

66 15/08/2018 novo Índice de acompanhamento adequado do 

Programa Nacional de Saúde Escolar, tendo em 

conta a norma nº 015/2015 da DGS de 12/08/2015

para USP e UCC; Propomos a criação de indicadores para cada uma das áreas de intervenção dos 

3 dos 6 eixos estratégicos do PNSE, a saber: capacitação; ambiente escolar e saúde e; condições 

de saúde (Norma nº 015/2015, de 13 de agosto)

Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

67 15/08/2018 371 Proporção de grávidas com parto por cesariana Dado que estes indicadores refletem o trabalho das UF: UCC, USF e UCSP, estes deveriam ser 

transversais a todas as UF e não exclusivas às UCC

Ordem dos Enfermeiros Também proposto pela 

AUCC; A ACSS concorda; BI 

ainda não desenvolvido

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=371&clusters=S

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=366&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=371&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=371&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=372&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=374&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=356&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=92&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=92&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=92&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=371&clusters=S


id_proposta data_proposta id_indicador nome_indicador proposta autor_proposta Estado / Decisão CTN BI

68 15/08/2018 375 Proporção de RN de termo, de baixo peso Dado que estes indicadores refletem o trabalho das UF: UCC, USF e UCSP, estes deveriam ser 

transversais a todas as UF e não exclusivas às UCC

Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=375&clusters=S

69 15/08/2018 370 Proporção de crianças com amamentação exclusiva 

6M 

Dado que estes indicadores refletem o trabalho das UF: UCC, USF e UCSP, estes deveriam ser 

transversais a todas as UF e não exclusivas às UCC

Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=370&clusters=S

70 15/08/2018 372 Taxa de intern. por fratura do colo do fémur Dado que estes indicadores refletem o trabalho das UF: UCC, USF e UCSP, estes deveriam ser 

transversais a todas as UF e não exclusivas às UCC

Ordem dos Enfermeiros Já efetuado http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=372&clusters=S

71 15/08/2018 374 Taxa intern. asma/DPOC entre doentes c/ 

asma/DPOC 

Dado que estes indicadores refletem o trabalho das UF: UCC, USF e UCSP, estes deveriam ser 

transversais a todas as UF e não exclusivas às UCC

Ordem dos Enfermeiros Já efetuado; Ver ID 356 http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=356&clusters=S

72 15/08/2018 novo Índice de acompanhamento adequado do Programa 

Nacional de Saúde Escolar, tendo em conta a norma nº 

015/2015 da DGS de 12/08/2015

Propomos a criação de indicadores para cada uma das áreas de intervenção dos 3 dos 6 eixos 

estratégicos do PNSE, a saber: capacitação; ambiente escolar e saúde e; Condições de Saúde 

(Norma nº 015/2015, de 13 de agosto)

Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

73 15/08/2018 novo Índice de acompanhamento do Diagnóstico de 

Situação de Saúde da população da área de influência 

do ACES

Indicador de atividade e gestão Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

74 15/08/2018 novo Índice de acompanhamento do Plano Local de Saúde 

do ACES

Indicador de atividade e de gestão Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

75 15/08/2018 novo Proporção de casos de Doenças de Notificação 

Obrigatória com Inquérito Epidemiológico efetuado

Indicador de atividade e de resultado – contingência da doença de NO Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

76 15/08/2018 novo Proporção de casos de doença de notificação 

obrigatória investigados com classificação de caso 

validado (pelo DSP e DGS)

Monitorização da qualidade dos registos e de Investigação no SINAVE Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

77 15/08/2018 novo Proporção de estruturas residenciais para pessoas 

idosas (ERPI), identificadas pela segurança social, 

avaliadas pela USP

Avaliar e melhorar as condições de organização e funcionamento das ERPI em Atividade através de 

uma ação educativa/inspetiva
Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN

78 15/08/2018 267 Índice de acompanhamento adequado na área do 

planeamento familiar nas mulheres em idade fértil

Deve ler-se “e consulta de enfermagem” Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=267&clusters=S

79 15/08/2018 269 Índice de acompanhamento adequado em saúde 

infantil, 2o ano de vida

Deve ler-se “e consulta de enfermagem” Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=269&clusters=S

80 15/08/2018 270 Índice de acompanhamento adequado em saúde 

materna

Deve ler-se “e consulta de enfermagem” Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=270&clusters=S

81 15/08/2018 271 Índice de acompanhamento adequado em utentes 

com Diabetes Mellitus 

Deve ler-se “e consulta de enfermagem” Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=271&clusters=S

82 15/08/2018 272 Índice de acompanhamento adequado de utentes 

com hipertensão arterial

Deve ler-se “e consulta de enfermagem” Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=272&clusters=S

83 15/08/2018 277 Proporção de utentes com idade igual ou superior 

a 14 anos e com hábitos tabágicos, a quem foi 

realizada consulta relacionada com tabagismo, no 

último ano

Deve ler-se “e consulta de enfermagem” Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=277&clusters=S

84 15/08/2018 30 Proporção de utentes com diabetes ou com 

doença respiratória crónica ou com doença 

cardíaca crónica ou com idade superior a 65 anos, 

com a vacina da gripe prescrita ou efetuada nos 

últimos 12 meses

Proporção de utentes com diabetes ou com doença respiratória crónica ou com doença cardíaca 

crónica ou com idade superior a 65 anos, com a vacina da gripe efetuada nos últimos 12 meses

Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=30&clusters=S

85 15/08/2018 32 Proporção jovens 14A, c/ peso e altura [11; 14[A Passagem para [10; 14[A, de forma a contemplar a consulta programada de saúde Infantil e juvenil dos 

10 anos e dos 12 aos 13 anos do Programa Nacional de Saúde Infantil e juvenil
Ordem dos Enfermeiros Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=32&clusters=S

86 17/08/2018 93 Proporção de crianças com 2 anos, com PNV 

cumprido ou em execução à data de referência do 

indicador

Tendo em conta o percentual de utentes inscritos no SNS com residência no estrangeiro 

registada no Registo Nacional de Utentes, vimos propor que estes sejam retirados da 

contabilização, através da sua remoção do denominador, considerando-os como excluídos.

Esta alteração deveria verificar-se em todos os indicadores relacionados com vacinação, pois 

estes utentes são não residentes no país.

Sindicato dos Enfermeiros 

Portugueses

Discussão na CTN. Para 

implemetar em 2019. 

Aprovado por unanimidade

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=93&clusters=S

87 17/08/2018 94 Proporção de crianças com 7 anos, com PNV 

cumprido ou em execução à data de referência do 

indicador

Tendo em conta o percentual de utentes inscritos no SNS com residência no estrangeiro 

registada no Registo Nacional de Utentes, vimos propor que estes sejam retirados da 

contabilização, através da sua remoção do denominador, considerando-os como excluídos.

Esta alteração deveria verificar-se em todos os indicadores relacionados com vacinação, pois 

estes utentes são não residentes no país.

Sindicato dos Enfermeiros 

Portugueses

Discussão na CTN. Para 

implemetar em 2019. 

Aprovado por unanimidade

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=94&clusters=S

88 17/08/2018 95 Proporção de jovens com 14 anos, com PNV 

cumprido ou em execução à data de referência do 

indicador

Tendo em conta o percentual de utentes inscritos no SNS com residência no estrangeiro 

registada no Registo Nacional de Utentes, vimos propor que estes sejam retirados da 

contabilização, através da sua remoção do denominador, considerando-os como excluídos.

Esta alteração deveria verificar-se em todos os indicadores relacionados com vacinação, pois 

estes utentes são não residentes no país.

Sindicato dos Enfermeiros 

Portugueses

Discussão na CTN. Para 

implemetar em 2019. 

Aprovado por unanimidade

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=95&clusters=S

89 17/08/2018 98 Proporção de utentes com 25 ou mais anos, que 

têm a vacina antitetânica actualizada

Tendo em conta o percentual de utentes inscritos no SNS com residência no estrangeiro 

registada no Registo Nacional de Utentes, vimos propor que estes sejam retirados da 

contabilização, através da sua remoção do denominador, considerando-os como excluídos.

Esta alteração deveria verificar-se em todos os indicadores relacionados com vacinação, pois 

estes utentes são não residentes no país.

Sindicato dos Enfermeiros 

Portugueses

Discussão na CTN. Para 

implemetar em 2019. 

Aprovado por unanimidade

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=98&clusters=S

90 17/07/2018 novo Área de Desempenho – subárea - Efetividade, 

Eficiência – Prescrição de Cuidados

introduzir a área da qualificação da referenciação interna (ex. nutricionista, psicóloga,

cuidados continuados, entre outros) e externa (hospitalar):

o Existência de protocolo clínico de articulação com psicologia, nutricionista, UCC.

o Evidência do cumprimento desse protocolo.

o Existência de um programa de qualificação da referenciação hospitalar.

o Nesse programa há pelos menos duas áreas de especialidade médica (pediatria e cardiologia)

em que os casos antes de eventualmente serem referenciados são discutidos na USF.

o Pelo menos duas vezes por ano são discutidos os resultados da referenciação hospitalar.

o Todos os casos devolvidos pelo hospital são analisados em reunião clínica.

USF-AN Discussão na CTN

91 17/07/2018 389 Score para avaliação da dimensão "serviços de 

caráter assistencial"

Deve ficar claro que a não existência de acordo para se contratualizar um serviço assistencial em 

carteira adicional não interfere com o restante processo de contratualização. Não havendo 

acordo para que esse serviço seja de âmbito coletivo (USF), deve o ACeS

desenvolver a negociação fora do contexto da contratualização, à semelhança do que já 

acontece nos prolongamentos de horários, atendimento sazonal entre outros.

USF-AN Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=389&clusters=S

92 17/07/2018 390 Score para avaliação da dimensão "serviços não 

assistenciais - atividades de governação clínica do 

ACES"

na pagina 28 do documento da ACSS (Contratualização de 2018), afirma-se que no “ano de 2018 

será feita contratualização apenas na dimensão de governação clínica e de saúde” e não 

esclarece se o que se contratualiza faz parte da atividade da USF (atividade da USF na dimensão 

da Governação Clínica) ou se é atividade adicional (atividade da carteira de serviços do Conselho 

Clínico e de Saúde do ACeS)!

Nesse sentido, a USF-AN continua a defender que nesta sub-área se deve contratualizar 

atividade da USF na área da deteção de não conformidades (ex. Auditorias), qualidade e 

segurança, investigação, qualificação da prescrição e da referenciação e a possibilidade de haver 

necessidade, em carteira adicional de serviço de contratualizar atividades de governação clínica 

e de saúde da responsabilidade do ACeS.

USF-AN Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=390&clusters=S

93 17/07/2018 novo Ligação à comunidade e prestação

de contas (dimensão de serviços não assitenciais)

Existência de atividade da Liga de Amigos, comissão de utentes ou outro órgão representativo 

dos cidadãos na unidade.

- Realização de reuniões de prestação de contas com a população.

- Publicitação do plano de ação e dos relatórios de atividades na página web.

- Realização de reuniões entre a USF e autarquia, por exemplo, participação nas reuniões do 

Conselho Local de Ação Social.

USF-AN Discussão na CTN

94 17/07/2018 391; 392 Score para avaliação da dimensão ""melhoria 

contínua da qualidade na área do acesso

IDS da dimensão "Programas de Melhoria Contínua 

de Qualidade e Processos Assistenciais Integrados"

Deve clarificar-se a valorização das unidades que integradas no processo de acreditação 

consoante as diferentes fases em que as unidades se encontram e seus respetivos resultados. 

Por exemplo:

- Candidatura ao processo de acreditação já realizada: 100 x 0,04

- Unidade encontrar-se atualmente em processo de acreditação: 100 x 0,06

- Unidade já com acreditação de nível bom: 100 x 0,15

- Unidade já com acreditação de nível bom (recertificada) ou nível optimo: 100 x 0,2

USF-AN Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=391&clusters=S

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=392&clusters=S

95 17/07/2018 393 Score para avaliação da dimensão "formação da 

equipa multiprofissional" da subárea "formação 

interna"

O plano de formação deve também contemplar espaço para as reuniões

sectoriais e multidisciplinares de discussão de casos-problema e de não conformidades 

detetadas.

USF-AN Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=393&clusters=S

96 17/07/2018 394 Score para avaliação da dimensão "formação de 

internos e alunos" da subárea "formação interna"

acrescentar a existência de um núcleo de internos/OF com reuniões

regulares de avaliação do desenvolvimento do percurso formativo em causa

USF-AN Discussão na CTN http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=394&clusters=S

97 17/07/2018 novo Formação externa De modo a promover e a valorizar a formação externa devem ser pensados para 2019 critérios 

nesta área. Esses critérios poderiam ser, numa primeira fase, opcionais para serem

validados. Alguns exemplos do tipo de áreas que poderiam ser valorizadas:

- Ter profissionais a fazer mestrados ou doutoramentos (um doutoramento ou dois mestrados 

por unidade funcional);

- Protocolo com instituições do ensino superior ou academias de reconhecido mérito.

- Ter profissionais a participarem como formadores externos.

- Ter profissionais membro de júri de avaliação final do internato médico, consultor e assistente

graduado sénior

- Ter profissionais membro de júri de jornadas/congressos científicos.

USF-AN Discussão na CTN
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