
Comissão Técnica Nacional 

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

Ata de Reunião n.º 5 

Lisboa, 15 de novembro de 2017 

Hora de Início: 14:30 Hora de Fim: 17:00 

 

Ordem de trabalhos: 

1. Área da Formação 

2. Área da Atividade Científica 

3. Subárea da Gestão da Saúde e subárea da Gestão da Doença 

4. Área dos Serviços 

5. Subárea da Qualidade da Prescrição 

6. Área da Qualidade Organizacional 

7. Carta Compromisso 

8. Matriz de Ponderação 

 

Decisões e sumário de pontos relevantes: 

A ACSS, na qualidade de coordenadora dos trabalhos, deu as boas vindas a todos os presentes, 

salientando a ausência do Sindicato dos Enfermeiros (SE) e do Sindicato Independente dos 

Médicos, ou seja, das dezassete entidades compareceram quinze. 

Os representantes da ARS Centro, um representante da Ordem dos Médicos e da USF-AN 

estiveram presentes por videoconferência com ligação à ARS Centro; os representante da ARS 

Norte, uma representante da Associação Nacional das UCC, uma representante da FNAM, a 

CNCSP e o SEP estiveram presentes, por videoconferência com ligação à ARS Norte; os 

representantes da ARS Algarve e uma representante da Associação Nacional das UCC 

estiveram presentes por videoconferência com ligação à ARS Algarve. De salientar que o meio 

de presença por videoconferência é válido de acordo com o Regulamento Interno da CTN. 



Aprovação da ata da reunião anterior 

Seguindo o disposto na Ordem de Trabalhos, passou-se à verificação e aprovação da ata da 

última reunião. A última versão incorporou todas as sugestões que foram partilhadas 

previamente, tendo a mesma sido lida em sala. A única sugestão não integrada está relacionada 

com a sugestão do SIM, nomeadamente relacionada com a menção, em cada votação, do nome 

das respetivas entidades por cada voto – tal não é possível considerar, pois não foi efetuada 

essa recolha em reunião. 

Assim sendo, procedeu-se à aprovação da ata através de votação, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade. 

 

Ordem de trabalhos 

Perante a ordem de trabalhos a ACSS propôs a sua alteração, sendo que o ponto referente à 

Gestão da Saúde e Gestão da Doença passaria a ser prioritário, face ao possível impacto no 

processo de contratualização para 2018, pois são duas subáreas com indicadores monitorizados 

e que contribuem para o cálculo do IDG. Aceite a proposta, foi alterada a ordem de trabalhos. 

Gestão da Saúde / Gestão da Doença (FNAM e ARSLVT) 

As duas subáreas da matriz foram alvo de trabalhos conjuntos entre a FNAM e a ARS de Lisboa 

e Vale do Tejo, tendo-se convidado as instituições a efetuarem a apresentação das propostas. 

Assim, foi iniciada a apresentação e, no sentido do que já havia sido expresso em reunião 

anterior, feito um reforço relativo à necessidade do bilhete de identidade dos indicadores 

expressar a necessária evidência científica do seu cálculo, os pressupostos técnico/clínicos que 

determinaram a sua elaboração, nomeadamente complementado com bibliografia e respeito 

pelas normas em saúde, assim como a metodologia de validação adotada para cada indicador. 

Em suma, foi referido que, para cada indicador, deverá ser apresentado: 

1. No bilhete de identidade, um primeiro capítulo sobre evidência e sobre o processo formal 

de validação, bem como evidenciar o que mede, qual a sua fiabilidade, especificidade e 

sensibilidade. 



2. A distribuição dos valores estimados a nível nacional e os intervalos por cada ARS e por 

cada ACES. A definição de intervalos deve assentar e valorizar o percentil de cada 

unidade. 

3. Para os diversos ponderadores propostos, solicita-se a referenciação dos pressupostos 

técnicos para a sua definição. 

 

De seguida, passou-se à discussão das propostas concretas de alteração de cada indicador, 

nomeadamente: 

 

A. ID 276 - Rácio entre o somatório de DDD prescrita em inibidores DPP-4 e o 

somatório de DDD prescrita em antidiabéticos orais, em doentes com Diabetes 

Mellitus tipo 2 

Foram discutidas diversas propostas e cenários, tendo-se chegado à conclusão que as 

propostas apresentadas equivalem à construção de dois novos indicadores: 

Proposta 1 – Novo Indicador 

 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” 

 Adicionar o grupo dos novos antidiabéticos ao numerador, nomeadamente, “Gliflozinas” 

e “Agonistas GLP-1” 

Proposta 2 – Novo Indicador 

 Retirar, do denominador, o grupo dos novos antidiabéticos, nomeadamente, 

“Gliflozinas” e “Agonistas GLP-1” 

 

B. ID 274 - Proporção de utentes com diabetes tipo 2 e indicação para insulinoterapia, 

a fazer terapêutica adequada 



Foram discutidas diversas hipóteses e cenários, tendo-se chegado à conclusão que o debate 

equivale à construção de um novo indicador: 

Proposta 1 - Novo indicador 

 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 

 

C. ID 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 

Foram discutidas diversas hipóteses e cenários, tendo-se chegado à conclusão que o debate 

equivale à construção de dois novos indicadores: 

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. 

 

D. ID 341 - Despesa média (PVP) de medicamentos prescritos e comparticipados, por 

utente inscrito padrão 

Foi manifestado desconforto com esse indicador, pois o mesmo não é ainda interpretado pelas 

equipas – o conceito de população padrão carece de melhor explicitação/publicitação, no sentido 

de o conteúdo do indicador ser devidamente valorizado e “apropriado”. Foram manifestadas 

dúvidas, pela ARSLVT, sobre a forma de construção do indicador designadamente na 

padronização da população e da padronização da terapêutica com medicamentos. Foi efetuada 

uma pequena explicação da mais-valia deste indicador e de se criarem indicadores 



padronizados, pois os mesmos refletem um necessário ajuste dos resultados à distribuição da 

população. 

 

E. ID 350 – Custo com terapêutica do doente com Diabetes Mellitus 

Foi apresentado, pelos proponentes, uma proposta concreta de alteração: 

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

substituir por “antidiabéticos não insulínicos”. 

Esta proposta foi votada, sendo aprovada por unanimidade. 

 

F. ID 351 - Custo com terapêutica do doente com Diabetes Mellitus controlado 

Foram discutidas diversas hipóteses e cenários para melhoria do indicador, não sendo possível 

chegar a uma conclusão. A proposta determinava que o valor de controlo da HgbA1c deveria ser 

inferior ou igual a 7,5%, não tendo existido consenso. A norma da DGS identifica os valores de 

referência através de um intervalo. Esta proposta foi retirada e será discutida posteriormente, 

com uma melhor consolidação e fundamentação da mesma. 

 

G. ID 353 - Custo com terapêutica do doente com Hipertensão Arterial controlada 

Foram discutidas diversas hipóteses e cenários, tendo-se chegado à conclusão que o debate 

equivale à construção de dois novos indicadores: 

Proposta 1 - Novo indicador 

 Alterar os valores de kick-off para os referenciais científicos atuais.   

Proposta 2 - Novo indicador 

 Não considerar unicamente o último registo mas sim aplicar o AMPA ou o MAPA. 

 

H. ID 298 - Despesa média de MCDT faturados, por utente utilizador do SNS, excluindo 

tratamentos de fisiatria (baseado no preço convencionado) 



A proposta consiste em retirar este indicador da contratualização – o indicador não é 

considerado na contratualização interna e, nesse sentido, não é englobado no âmbito de 

discussão da CTN. 

 

I. ID 299 - Despesa média de MCDT de fisiatria faturados, por utente utilizador do 

SNS, (baseado no preço convencionado) 

A proposta consiste em retirar este indicador da contratualização – o indicador não é 

considerado na contratualização interna e, nesse sentido, não é englobado no âmbito de 

discussão da CTN. 

 

J. ID 300 – Nº médio de prescrições de consulta de fisiatria, por utente utilizador 

A proposta consiste em retirar este indicador da contratualização – o indicador não é 

considerado na contratualização interna e, nesse sentido, não é englobado no âmbito de 

discussão da CTN. 

 

De seguida, os proponentes identificaram um conjunto de indicadores, relativamente aos quais 

consideram que os valores de variação mínima e de intervalo mínimo deveriam ser 0, 

nomeadamente os indicadores 350, 351, 352, 353, 341 e 354. 

Perante um debate sobre a matéria, algumas entidades manifestaram discordância quanto á 

atribuição de uma variação e intervalo mínimos nulos considerando que esse facto transmite que 

esse valor (0, “zero”) seja considerado como boa prática, o que não corresponde à verdade.  

Sobre o argumento da ARSLVT de que parte das suas Unidades Funcionais estão a ser 

prejudicadas na avaliação deste indicador por apresentarem resultados inferiores ao valores 

mínimos estabelecidos, a ARS Norte referiu que cada situação deve ser avaliada pontualmente 

em sede de contraditório. 

A ARSLVT não concorda com esta posição, dado que a mesma preconiza uma avaliação por 

critérios arbitrários, não interpretáveis, e não sujeitos a valorização explícita, contrariando os 



critérios de valorização dos resultados (pontos) constantes no documento de Operacionalização 

da Contratualização de Cuidados de Saúde Primários 2017. 

Em complemento à proposta apresentada, a ACSS referiu que relativamente ao indicador 341, 

25% das Unidades Funcionais apresentam, à data atual, um resultado inferior ao valor mínimo 

preconizado como mínimo aceitável e mínimo do intervalo esperado (90,0€), podendo o mesmo 

efetivamente carecer de uma revisão. 

Sobre a manifesta discordância da CNCSP, quanto às propostas de alteração dos indicadores 

apresentadas pela ARSLVT, referiu esta última não compreender a posição desta Entidade, uma 

vez que a mesma tinha remetido documento no dia 14.11.2017, no qual apresentava a sua 

concordância perante as alterações propostas. 

Perante os factos e não existindo confluência de opiniões entre as diferentes entidades, os 

proponentes retiraram as propostas, as quais serão alvo de melhor análise perante os dados 

concretos a analisar. 

A análise destas subáreas esgotou o tempo disponível para a reunião plenária. Foi salientada 

importância de haver discussão sobre as propostas apresentadas, pois é necessário que as 

instituições estejam totalmente esclarecidas sobre os trabalhos efetuados e, principalmente, 

interpretarem totalmente a matéria que vai a votação. 

Terminadas as propostas e as respetivas votações, deu-se por encerrada a reunião, sendo 

reforçada a pertinência de que as propostas devem ser discutidas no fórum, a fim de serem 

analisadas em tempo útil, minimizando o tempo de discussão em reunião plenária, 

rentabilizando-a. 

 

Data e hora da próxima reunião: 

22 de novembro de 2017, entre as 10h00 e as 17h00, na ACSS, I.P. 

Ordem de Trabalhos da próxima reunião: 

 Área da Formação 

 Área da Atividade Científica 

 Área dos Serviços 



Presenças Institucionais  

Organismo Presença 

ACSS Sim 

CNCSP Sim 

DGS Sim 

SPMS Sim 

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 Não 

FNAM - Federação Nacional dos Médicos Sim 

SE - Sindicato dos Enfermeiros Não 

SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses Sim 

USF-AN - Associação Nacional de USF Sim 

AUCC Sim 

 

Presenças Nominais 

Entidade Nome Presença 

ACSS Dr. Ricardo Mestre Sim 

ACSS Dra. Sofia Mariz  

ACSS Dr. Pedro Barras Sim 

ACSS Dr. Nuno Sousa Sim 

CNCSP Dr. Henrique Botelho  

CNCSP Dr. Carlos Nunes Sim 

CNCSP Dr. José Luís Biscaia  

DGS Prof. Andreia Silva  

DGS Prof. Paulo Nogueira  

DGS Dr. José Martins Sim 

SPMS Dr. João Martins  

SPMS Dra. Isabel Barbosa  

SPMS Dr. João Rosa Sim 

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

ARS Norte, I.P. Enfª Cristina Antunes  

ARS Centro, I.P. Dr. Luís Guerra Sim 

ARS Centro, I.P. Dr. João Paulo Gonçalves  

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

ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. Dra. Magda Reis 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 Sim 

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

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

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

Ordem dos Médicos Dr. João Furtado Sim 

Ordem dos Médicos Prof. Doutora Inês Rosendo Sim 



Entidade Nome Presença 

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  

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  

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

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

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

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  

SEP - Sindicato dos Enfermeiros Portugueses Enfª Elsa Maria Cruz Sá  

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  

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

AUCC Enfª Elsa Maia Sim 

AUCC Enfª Paula Santos Sim 

 


