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Comissão Técnica Nacional 

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

 

Ata de Reunião n.º 10 
 

Lisboa, 3 de outubro de 2018 

 

Hora de Início: 15:00 Hora de Fim: 17:50 

 

I - Ordem de trabalhos: 

1. Fecho da matriz de indicadores 2019 com influência no IDG USF+UCSP 

2. Fecho da matriz de indicadores 2019 com influência no IDG UCC 

3. Discussão de novos indicadores ou de alterações a indicadores com impacto no processo de 

contratualização 2020 

4. Outros assuntos 

 

II - Decisões e sumário de pontos relevantes: 

 

1. Fecho da matriz de indicadores 2019 com influência no IDG USF+UCSP: 

 

a. Introdução de indicadores de urgência com impacto no IDG: 

Não obteve maioria a proposta da ACSS de inclusão na matriz de 3 indicadores (339; 412; 413) com impacto 

no IDG, e cujo histórico de 2 anos se consegue assegurar, calculando de outubro de 2018 “para trás”: 

 

 6 Votos a favor – ACSS; ARSLVT; OE; ARSN; ARS Alentejo; ARS Algarve. 

 3 Votos em branco – DGS; SIM; SEP. 

 5 Votos contra – CNCSP; AUCC; OM; ARSC; USF-AN. 

 

Assim, foi recusada esta proposta, tendo sido aceite a monitorização de indicadores nesta área desde que sem 

impacto para o IDG. 

b. Inserção da grelha DiOr nos indicadores 391/392 

A proposta de alteração dos indicadores 391 e 392 com a inserção do DiOr no processo de acreditação foi 

rejeitada: 

 

 2 Votos a favor – ARSN; ARSC. 

 2 Votos em branco – SIM; DGS. 
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 10 Votos contra – CNCSP; OE; SEP; ARSLVT; AUCC; OM; USF-AN; ARS Alentejo; ARS 

Algarve; ACSS. 

 

A USF-AN recomenda que na metodologia da avaliação da subárea se discuta como está o resultado do DiOr 

no seu resultado. 

 

c. Alteração do intervalo de variação aceitável (60% a 86%) e intervalo esperado (65% a 83%) para o 

indicador 5.  

A ACSS propôs, inicialmente, a alteração do intervalo esperado para 65% a 85% e a variação aceitável para 

60% a 90% para o indicador 5. O SEP propôs aumentar os valores máximos do intervalo esperado para 90% 

e a variação aceitável para 95%. Auscultada a CTN, a ACSS fez uma nova proposta de alteração dos valores 

máximos para 83% no intervalo esperado e de 86% na variação aceitável. Desta forma, a proposta que foi a 

votação contemplava os seguintes valores - intervalo esperado: 65% a 83% e variação aceitável: 60% e 86%. 

 

 12 Votos a favor – ACSS; ARSC; SIM; DGS; CNCSP; OE; SEP; ARSLVT; OM; USF-AN; ARS 

Alentejo; ARS Algarve. 

 2 Votos contra – ARSN; AUCC. 

 

Assim, a proposta foi aprovada por maioria, tendo a AUCC e ARSN salientado a importância de se trabalhar 

por área geográfica e perceber as realidades locais. Neste sentido, a CNCSP propôs rever a Matriz de 

Ponderação Nacional que foi vetada em reunião anterior da CTN, por ter sido considerado que não existiam 

condições para a sua aplicação. 

 

2. Fecho da matriz de indicadores 2019 com influência no IDG UCC 

 

a. Retirar da matriz o indicador 371 com impacto no IDG – Proporção de grávidas com parto por 

cesariana 

A AUCC considera que este indicador deve ser monitorizado mas que não deve ter impacto no IDG porque a 

decisão de realização de cesariana é hospitalar. Consideram, ainda, que apesar de a preparação para o parto 

ser feita nas UCC, há um número significativo de grávidas cujo parto ocorre no Setor Privado, o que pode 

justificar parte do número de cesarianas observado. Por outro lado, sugeriu-se que nesta tipologia de 

unidades seria mais relevante encontrar indicadores que permitissem medir a acessibilidade das grávidas aos 

cursos de preparação para o parto. 

A votação ocorreu com: 

 11 Votos a favor – ACSS; ARSC; SIM; DGS; CNCSP; OE; SEP; ARSLVT; OM; ARSN; AUCC. 

 

Assim, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
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Considerando que à hora da votação a USF-AN, a ARS Alentejo e ARS Algarve já não se encontravam 

presentes na reunião, os votos destas entidades não foram considerados. 

3. Outros assuntos 

Não tendo sido discutidos novos indicadores e alterações a indicadores para 2020, esta matéria será resolvida 

nas próximas reuniões de trabalho. 

 

Manteve-se o agendamento das reuniões para a 1ª quarta-feira de cada mês às 14h30. 

 

Data e hora das próximas reuniões: 

Dia 7/11/2018, 14h30 

Ordem de Trabalhos da próxima reunião: 

1. Aprovação das atas 5 a 10. 

2. Discussão de novos indicadores ou de alterações a indicadores com impacto no processo de 

contratualização 2020. 

3. Outros assuntos. 

Presenças Institucionais

Organismo Presença 

ACSS Sim 

CNCSP Sim 

DGS Sim 

SPMS Não 

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 

Ordem dos Médicos Sim 

Ordem dos Enfermeiros Sim 

SIM - Sindicato Independente dos 

Médicos 
Sim 

FNAM - Federação Nacional dos 

Médicos 
Não 

Organismo Presença 

SE - Sindicato dos Enfermeiros Não 

SEP - Sindicato dos Enfermeiros 

Portugueses 
Sim 

USF-AN - Associação Nacional de 

USF 
Sim 

AUCC Sim 
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Presenças Nominais 

Entidade Nome Presença 

ACSS Dr. Ricardo Mestre Não 

ACSS Dra. Sofia Nunes Não 

ACSS Dra. Sofia Mariz Sim 

ACSS Dr. Nuno Sousa Sim 

ACSS Dra. Daniela Cardoso Sim 

CNCSP Dr. Henrique Botelho Não 

CNCSP Dr. Carlos Nunes Não 

CNCSP Dr. José Luís Biscaia Sim 

DGS Prof. Paulo Nogueira Não 

DGS Dr. José Martins Sim 

SPMS Dr. João Martins Não 

SPMS Dra. Isabel Barbosa Não 

SPMS Dr. João Rosa Não 

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

ARS Norte, I.P. Dra. Alda Ribeiro Não 

ARS Norte, I.P. Enfª Cristina Antunes Não 

ARS Centro, I.P. Dr. Luís Guerra Não 

ARS Centro, I.P. Dr. Rafael Gonçalves Sim 

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

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

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

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

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

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

ARS Alentejo, I.P. Dr. João Mestre Não 

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

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

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

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

Ordem dos Médicos Dr. João Furtado Não 

Ordem dos Médicos Prof. Doutora Inês Rosendo Não 

Ordem dos Médicos Diana Tomaz Não 

Ordem dos Médicos Prof. Doutor Alberto Pinto Hespanhol Sim 

Ordem dos Enfermeiros Enfª Maria de Fátima Gonçalves Moreira Não 

Ordem dos Enfermeiros Enfª Angelina Conceição Silva Pereira Francisco Sim 

Ordem dos Enfermeiros Enfº Luís Filipe Cardoso Barreira Não 

Ordem dos Enfermeiros Enfº Maria Manuela Afonso Póvoa Giro Não 

Ordem dos Enfermeiros Enfª Maria Manuela Henriques Pereira Ferreira Não 

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



5 

 

Entidade Nome Presença 

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

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

SIM - Sindicato Independente dos Médicos Dra. Cláudia Estevão Sim 

FNAM - Federação Nacional dos Médicos Dra. Ana Dias Costa Não 

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

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

SE - Sindicato dos Enfermeiros Enfº José Correia Azevedo Não 

SE - Sindicato dos Enfermeiros Enfº Fernando Rodrigues Correia Não 

SE - Sindicato dos Enfermeiros Enfº Emanuel António Zambujo Boieiro Não 

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

SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses Enfª Elsa Maria Cruz Sá Não 

SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses Enfº Sérgio Sousa Sim 

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

USF-AN - Associação Nacional de USF Enfº Diogo Urjais Não 

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

AUCC Enfª Elsa Maia Não 

AUCC Enfª Paula Santos Sim 

AUCC Enf. Alexandra Pereira Sim 

 



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. AUCC propõe 

que o indicador deixe de contar para o IDG das UCC.

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 Efetuada a 

transversalidade para 

todas as UF (indicador já 

calculado e disponível na 

matriz).

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 aguardar 

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 Aprovado por unanimidade 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 Aprovado por unanimidade 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 Aprovado por unanimidade 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 Aprovado por unanimidade 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 Aprovado por unanimidade 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 Aprovado por unanimidade 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 Aprovado por unanimidade 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 Aprovado por unanimidade 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 Aprovado por unanimidade 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 Aprovada por 

unanimidade a criação de 

novo indicador apenas 

com vacinas 

administradas; validar 

doenças com indicação 

para vacinação

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 Aprovada por 

unanimidade a criação de 2 

indicadores: Um que 

contemple a consulta dos 

12-13 anos e outro que 

contemple a dos 10 anos

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 Aprovada por 

unanimidade a construção 

da checklist, BI do 

indicador e formulário de 

introdução de dados no 

PAUF/RAUF. Reservas na 

introdução no IDG já em 

2019.

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 Aprovada por 

unanimidade a clarificação 

na operacionalização dos 

termos de referência para 

2019

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 Aprovada por 

unanimidade a clarificação 

na operacionalização dos 

termos de referência para 

2019

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 Aprovada por 

unanimidade a construção 

da checklist, BI do 

indicador e formulário de 

introdução de dados no 

PAUF/RAUF. Eventual 

introdução no IDG já em 

2019.

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

Avaliação Dior com auditoria durante o ano de contratualização, validado pela ERA ou pelo CCS 

do ACES: A pontuação do DIOR

Processo de auditoria interna avaliado pela checklist já definida. 

USF-AN / ARSLVT Proposta aceite para a 

acreditação; ARSLVT 

propõe introdução do 

DIOR. O melhor de 3.

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 Aprovado por por 

unanimidade

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 Não aprovado com os 

votos contra da OE, SEP, 

AUCC, ARS Norte e ordem 

dos médicos, abstenção da 

DGS e votos a favor de 

ACSS, SPMS, ARS Centro, 

ARS LVT, ARS Alentejo, ARS 

Algarve, USF-AN, SIM e 

FNAM. 

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

98 31-8-208 308 Proporção de grávidas que realizaram, pelo menos 

um exame ecográfico durante o 2º trimestre de 

gravidez

Cremos que os indicadores 051, 179, 270 e 308, naquilo que se refere à ecografia obstétrica no 

2º trimestre apresentam uma incongruência que nos parece grosseira.

Os indicadores 51, 179 e 270 referem que a ecografia deverá estar realizada entre as [18;24[ 

semanas, 127 a 168 dias enquanto o indicador 308 refere que deve estar compreendida entre as 

[19;23[ semanas, 134-161 dias. Ambos pela regra da data de parto corrigida.

USF-AN Vai ser implementado para 

2019.

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=308&clusters=S

http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=375&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=370&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=356&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=267&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=269&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=270&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=271&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=272&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=277&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=30&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=32&clusters=S
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
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=98&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=389&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=390&clusters=S
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=391&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=393&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=394&clusters=S
http://sim-sns.min-saude.pt/ncsp_acss/BI.aspx?id=308&clusters=S

