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EDITORIAL

José Carlos Caiado
Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, I.P.

Prestes a terminar um ano de intenso trabalho, publicamos 
mais uma edição do ACONTECE, onde voltamos a destacar 
o que de melhor está a ser feito no SNS. Em destaque 

temos a união de esforços do hospital e do ACES de Barcelos 
para melhorar a resposta dos cuidados de saúde naquela região. 
Com resultados positivos para ambos. Mais um exemplo de boas 
práticas no SNS, área que a ACSS tem feito questão em divulgar, 
para que outras instituições possam conhecer e eventualmente 
replicar o que de melhor está a acontecer. Com ganhos para todos, 
profissionais e utentes, contribuindo para um Serviço Nacional de 
Saúde que queremos que seja de excelência. 

As boas práticas nacionais saíram também valorizadas pelo 
mais recente relatório da OECD Health at a Glance: Europe 2018, 
destacando-se o caminho feito pelo SNS na redução da taxa 
de cesarianas ou o significativo aumento da taxa cirurgias em 
ambulatório.

Em destaque temos também a entrevista com Serafim Guimarães, 
o presidente do Gabinete para a Prova Nacional de Acesso à 
Formação Especializada, que nos fala sobre as alterações que 
vão decorrer no próximo ano, imprimidas pelo novo modelo que 
foi agora ensaiado.

A ACSS coloca-se também em realce nesta décima terceira 
edição do boletim, com a entrevista realizada a Ana Cristina 
Ferreira, responsável pela gestão de informação da plataforma 
de monitorização do SNS. Disponibilizado desde 2013, este é um 
instrumento de benchmarking essencial que é agora apresentado 
com mais e melhor informação. 

Para 2019 a ACSS manterá o compromisso de continuar a dar 
o seu contributo para uma maior eficiência do SNS, promovendo 
incentivos com vista a uma melhor organização dos serviços 
e proximidade dos cuidados de saúde junto das populações, 
merecendo especial destaque as experiências de integração de 
cuidados de saúde, a telemonitorização, melhorias na gestão dos 
serviços de urgência, os cuidados de saúde domiciliários ou os 
centros de responsabilidade integrados.  

Nunca é demais lembrar que na área dos recursos humanos 
da saúde, a ACSS desenvolve um papel crucial ao nível técnico, 
dando apoio contínuo na difícil negociação com os sindicatos das 
diferentes categorias profissionais.

São várias as razões para ler com atenção mais este ACONTECE. 
Este é o nosso presente para todos os nossos parceiros na saúde 
nesta época natalícia.

Aproveito para Vos desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano 
de 2019. Que seja um ano de mais e melhor Saúde para todos os 
portugueses! Vamos trabalhar para que este desejo se concretize!
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Marta Temido lidera 
nova equipa ministerial da saúde 
Marta Temido, ex-presidente 

da ACSS, é a nova ministra 
da Saúde, tendo substituído 

Adalberto Campos Fernandes no 
cargo, desde 15 de outubro.

Marta Temido é doutorada em 
Saúde Internacional pela Univer-
sidade Nova de Lisboa (2015), 
mestre em Gestão e Economia 
da Saúde (2008) e licenciada em 
Direito (1997), ambas pela Univer-
sidade de Coimbra. Antes ocupava 
o lugar de subdiretora do Instituto 
de Higiene e Medicina Tropical da 
Universidade Nova de Lisboa.

A nova equipa é composta tam-
bém pelo secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde Francisco 
Ventura Ramos, ex-presidente do 
Conselho de Administração do 
Instituto Português de Oncologia 
de Lisboa e por Raquel Duarte, 
ex-diretora do Programa Nacional 
para a Tuberculose da Direção-Geral 
da Saúde, agora secretária de 
Estado da Saúde.

Marta Temido, ministra da Saúde

Raquel Duarte, secretária de Estado da SaúdeFrancisco Ventura Ramos, secretário de Estado Adjunto e da Saúde
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O novo Centro de Responsabilidade Integrado 
dedicado à área da obesidade, apresentado 
em setembro, surge na sequência da Portaria 

nº245/2018, de 3 de setembro, através da qual se 
reformulou o Programa de Tratamento Cirúrgico da 
Obesidade (PTCO), que passou a integrar novos 
procedimentos cirúrgicos e a permitir aos hospitais do 
SNS uma melhor remuneração das equipas internas.

Os CRI, cujo modelo de regulamento está previsto na 
Portaria n.º 330/2017, alterada pela Portaria nº 71/2018, 
são estruturas de gestão intermédia, dependentes dos 
conselhos de administração das unidades hospitalares 
EPE (entidades públicas empresa-
riais). Serão dotados de autonomia 
ao nível funcional e técnico, me-
diante o estabelecimento de um 
compromisso de desempenho as-
sistencial e económico-financeiro e 
os profissionais poderão aceder a 
incentivos institucionais e financei-
ros diretamente relacionados com o 
desempenho alcançado.

Os CRI terão como objetivo 
primordial assegurar o desenvol-
vimento das melhores práticas clínicas centradas na 
resposta às necessidades dos utentes, contribuindo 
para o aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos cui-
dados prestados no SNS, estimulando a melhoria do 
acesso e contribuindo para o cumprimento dos tempos 
máximos de resposta garantidos no SNS. 

Rentabilizar a capacidade instalada, promover a 
autonomia, o envolvimento e a responsabilização dos 

profissionais na gestão dos recursos e incentivar o 
aumento dos níveis de produtividade e de satisfação, 
são os elementos que constituem a chave deste novo 
modelo de gestão.

A criação dos Centros de Responsabilidade Integrados 
faz parte da estratégia global do Governo para revitalizar, 
investir e modernizar a gestão do SNS. 

Com este objetivo, o Ministério da Saúde tem 
desenvolvido um conjunto de medidas que visam 
reformar a gestão hospitalar

Primeiro semestre de 2018 
regista menos utentes em lista de espera 

No final do primeiro semestre de 2018, estavam em 
lista de espera no PTCO cerca de 1.350 doentes, o que 
representa uma redução de 12 por cento em relação ao 
período homólogo (1.550). Estes dados estão em linha 
com o registado em 2017, altura em que a atividade 
cirúrgica do SNS no âmbito da obesidade aumentou 

cerca de 1,8 por cento em relação 
a 2016 e mais de 4 por cento em 
relação a 2015.

A cirurgia bariátrica é, atualmente, 
a opção terapêutica mais eficaz 
no combate à obesidade grave 
e às co-morbilidades que se lhe 
associam (diabetes, dislipidemia, 
apneia de sono, hipertensão 
arterial) e complementa o reforço 
das medidas de promoção de 
hábitos e estilos de vida saudáveis 

que o Ministério da Saúde tem implementado.
O tratamento cirúrgico da obesidade é um processo 

complexo que exige uma abordagem multidisciplinar, 
envolvendo equipas de gastrenterologia, psicólogos, 
psiquiatras, nutricionistas, enfermeiros e cirurgiões 
especializados, e requer meios apropriados, existentes 
nos Centros de Tratamento Cirúrgico da Obesidade 
do SNS.

Criado primeiro Centro de Responsabilidade 
Integrado para tratamento da obesidade
O Centro Hospitalar de Entre o Douro e 
Vouga (CHEDV) vai integrar o primeiro 
Centro de Responsabilidade Integrado 
(CRI) do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
a funcionar na área da obesidade.

A Portaria n.º 245/2018, de 3 de setembro, aprova o 
regulamento que estabelece as condições de acesso 
de doentes e entidades, bem como os preços e as 
prestações de saúde a realizar, no âmbito do Programa 
de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO).

O PTCO foi criado pela Portaria n.º 1454/2009, de 
29 de dezembro, em linha com as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde, e visando garantir o 
acesso atempado do utente com obesidade severa à 
prestação de cuidados de saúde, bem como promover 
a sua avaliação por equipas multidisciplinares, por 
um período de tempo não inferior a três anos, de 
forma a assegurar a efetividade e a continuidade das 
intervenções.

Portaria n.º 245/2018, de 3 de setembro Com o objetivo de adequar o modelo de 
financiamento às necessidades em saúde de cada 
utente, foi definida a necessidade de um plano 
estruturado de cuidados, que passou a ser pago aos 
hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) através 
de um preço compreensivo, o qual inclui todas as 
prestações de cuidados de saúde a realizar no âmbito 
do PTCO.

Importa continuar a alargar os procedimentos e 
técnicas identificadas pela Direção-Geral da Saúde 
na área do tratamento cirúrgico da obesidade e 
regulamentar as regras e preços a praticar no âmbito 
do PTCO, enquadrando esta resposta do SNS nos 
novos princípios e programas que regem o acesso 
dos cidadãos aos cuidados de saúde no SNS.
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A ACSS lançou um procedimento de recrutamento de 
40 psicólogos e 40 nutricionistas para as unidades 
dos cuidados de saúde primários do Serviço 

Nacional de Saúde, conforme o disposto nos Avisos 
n.º 12314-A/2018 e n.º 12314-B/2018, de 27 de agosto.

No total foram rececionadas cerca de 4 mil candidatu-
ras (2.849 referentes ao concurso do ramo de psicologia 
clínica e 1.082 do ramo de nutrição) que se encontram 
agora em fase de avaliação por parte dos membros do 
júri de ambos os procedimentos.

O artigo 48.º da Lei do Orçamento do Estado de 2018 
prevê a contratação de 40 
psicólogos e 40 nutricionistas 
para o SNS, com o intuito de 
colmatar as carências existen-
tes ao nível dos cuidados de 
saúde primários.

Este objetivo está em linha 
com o estabelecido no Pro-
grama do XXI Governo Cons-
titucional para a Saúde, que 
reconhece “(…) fundamental 
recuperar a centralidade da 
rede de cuidados de saúde 

primários na política de saúde, expandindo e melhoran-
do a sua capacidade”, apresentando-se como “elemen-
tos chave (…)” para uma resposta adequada a esse de-
siderato, entre outros, os seguintes pontos:
• Reforço das capacidades dos cuidados de saúde 

primários, através do apoio complementar em áreas 
como a psicologia (…);

• Abordagem integrada e de proximidade da doença cró-
nica através da criação de um programa de prevenção 
para a Gestão Integrada da Doença Crónica, cobrindo 
a hipertensão, a diabetes e a doença cardiovascular.

ACSS lança concurso 
para psicólogos e nutricionistas

Cuidados de Saúde
Hospitalares 

Cuidados de Saúde
Primários Total

Nutricionistas 94 86 180

Psicólogos 462 489 951

Total 556 575 1 131

Fonte: Dados provenientes do RHV relativos às entidades SPA e EPE a novembro de 2018

Total de profissionais de nutrição e psicologia clínica no SNS



NOTÍCIAS

6

A ACSS publicou a 10 de dezembro os Termos de 
Referência para a Contratualização de cuidados 
de saúde no SNS para 2019, documento base 

que estabelece o conjunto de orientações destinadas 
à contratualização nos cuidados de saúde primários, 
hospitalares e integrados. Este é o último dos três anos 
de vigência do contrato-programa do triénio 2017-2019, 
que tem contribuído para a consolidação de uma “cultura 
de gestão rigorosa, responsável e transparente no SNS”.

A ACSS destaca a introdução em 2019 de diversas 
melhorias dirigidas a cada uma das áreas específicas 
de prestação de cuidados de saúde do SNS, 
nomeadamente:
�A consolidação do processo nos cuidados de saúde 

primários, de acordo com a filosofia implementada em 
2017, com especial enfoque para:
1. O aprofundamento da componente de Governação 

Clínica e de Saúde nos Agrupamentos de Centros 
de Saúde (ACES) e nas unidades funcionais que os 
compõem;

2. A reorientação do foco contratual dos indicadores 
e das metas, passando-o para a negociação das 
práticas clínicas a implementar pelas equipas, 
sustentado pelo Portal BI-CSP;

3. A implementação de experiências-piloto de reforço 
da autonomia de gestão dos ACES, valorizando a 
gestão de proximidade, potencialmente geradora de 
mais eficiência e de melhores resultados em saúde.

Novas regras 
de contratualização 
de cuidados 
de saúde para 2019

�A contratação de atividade hospitalar orientada para 
uma prestação de cuidados realizada com qualidade, 
eficiência e em tempo clinicamente adequado, 
destacando-se:
1. O reforço da contratação de atividade programada, 

nomeadamente nas primeiras consultas hospitalares, 
nas cirurgias, na hospitalização domiciliária e na 
telemonitorização de doenças crónicas, entre outras;

2. A consolidação das regras de pagamento da atividade 
realizada em determinadas áreas, nomeadamente 
nas doenças oncológicas, nas doenças lisossomais 
de sobrecarga e no tratamento em ambulatório de 
pessoas a viver com infeção VIH/ SIDA;

3. A manutenção das modalidades de pagamento que 
começaram a ser aplicadas em 2018, nomeadamente 
os programas de rastreio de base populacional, o 
tratamento da infeção pelo vírus Hepatite C e as 
doenças mentais graves;

4. A majoração da atividade realizada nos Centros de 
Referência (CRe), nos Centros de Responsabilidade 
Integrados (CRI), nas respostas de TeleSaúde e na 
Rede de Cuidados Paliativos;

5. O reforço dos mecanismos de incentivo ao 
desempenho das instituições hospitalares, baseados 
no nível de atividade esperado e no benchmarking, 
contribuindo para a medição dos resultados em saúde 
e para a partilha das boas práticas assistenciais e de 
eficiência que estão implementadas no SNS.

�O alinhamento dos incentivos e das responsabilidades 
entre os cuidados de saúde primários e os hospitais 
para a redução da utilização dos cuidados de saúde 
que seriam evitáveis, nomeadamente das urgências 
evitáveis (incluindo a agudização de condições crónicas 
e os utilizadores frequentes) e dos interna -mentos 
evitáveis (normalmente associados a condições de 
saúde que podem e devem ser acompanhadas de 
forma preventiva e adequada em ambulatório).

�A concretização do processo de monitorização e 
avaliação do desempenho na Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), o qual 
começou a ser preparado em 2018.

�A valorização das respostas no domicílio e na 
comunidade, integrando de forma coerente vários 
modelos de intervenção e de pagamento já existentes 
no SNS, nomeadamente:
1. Ao nível dos cuidados de saúde primários – domicílios 

médicos e de enfermagem das Unidades de Saúde 
Familiares (USF), das Unidades de Cuidados de 
Saúde Personalizados (UCSP) e das Unidades de 
Cuidados na Comunidade (UCC);

2. Ao nível dos cuidados hospitalares – hospitalização 
domiciliária, serviço domiciliário, descentralização 
de consultas hospitalares nos cuidados primários, 
respostas de teleconsulta e de telemonitorização 
de doentes a viver com patologias crónicas, entre 
outras;

3. Ao nível dos cuidados continuados – equipas de 
cuidados continuados integrados (ECCI).

Os “Termos de Referência para a Contratualização de 
Cuidados de Saúde no SNS para 2019” operacionalizam as 
orientações da Política de Saúde e estabelecem medidas 
transversais às várias entidades do Ministério da Saúde.



Durante o ano de 2019 será desenvolvido um 
projeto que visa reforçar a autonomia de gestão 
das entidades do setor empresarial do Estado 

do SNS. Todas as entidades são integradas em três 
grupos, sendo que o primeiro grupo é constituído 
pelas seguintes: Garcia de Orta, Fernando Fonseca, 
Magalhães de Lemos, Santa Maria Maior, Figueira 
da Foz, Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Centro 
Hospitalar de Leiria, Centro Hospitalar de São João, 
Unidade Local de Saúde (ULS) de Matosinhos, ULS 
Alto Minho e o Instituto Português de Oncologia do 
Porto Francisco Gentil (IPO Porto).

Entre as principais linhas de atuação, encontram-se 
as carteiras de serviço, mapas de pessoal, planos de 
investimento, níveis de atividade assistencial, projeções 
económicas-financeiras para o triénio e expectativa de 
ganhos de eficiência e produtividade que permitam a 
sustentabilidade a médio e a longo prazo.

Estas entidades irão executar o seu processo de 
Planeamento Estratégico e Operacional para 2019, que 
se traduz no alinhamento de três instrumentos de gestão, 
designadamente: 

• Contrato-programa anual – com orçamentos ade-
quados aos níveis de eficiência das instituições e às 
necessidades de saúde da população;

Reforço de autonomia de gestão das EPE

Onze entidades do SNS 
integram o primeiro grupo

• Plano de Atividades e Orçamento – Autonomia de 
gestão para executar os contratos-programa acordados 
com as ARS e a ACSS (ao nível de contratação de 
recursos humanos, investimentos a realizar, etc.);

• Contratos de gestão – Responsabilidade e conse-
quências para os gestores. 

O alinhamento e a aprovação por parte da tutela 
conjunta (Saúde e Finanças), destes três instrumentos 
de gestão, nomeadamente o Plano de Atividades e 
Orçamento, o contrato-programa e o contrato de gestão, 
concretizam a implementação, já em 2019, de um novo 
modelo de gestão hospitalar, que reforça a autonomia 
gestionária das administrações, adequando os seus 
orçamentos à dimensão e à eficiência da sua atividade 
e responsabilizando os gestores, através de incentivos 
e penalizações, baseados no desempenho dessas 
entidades.

Este projeto prevê também a existência de uma 
estrutura de avaliação e acompanhamento de gestão. 
Este acompanhamento será feito em níveis distintos, 
podendo no caso das entidades do terceiro grupo 
(entidades de níveis de eficiência baixa), passar pela 
implementação de medidas propostas pela estrutura de 
avaliação, no terreno, e em parceria com os conselhos 
de administração. 
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Um total de 2375 novos internos, que no início de 
dezembro procederam à escolha das instituições 
de saúde onde pretendiam frequentar o internato 

médico, vão ingressar no dia 2 de janeiro na Formação 
Geral.

De salientar que, de acordo com a Portaria 268/2018, 
de 21 de setembro, que aprova o programa formativo 
da Formação Geral, com duração de 12 meses, 

SNS recebe novos internos em 2019
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A prova piloto da Prova Nacional de Acesso (PNA) 
foi realizada no dia 23 de novembro, em Lisboa, 
Porto, Braga, Coimbra e Covilhã, para a qual esta-

vam inscritos 1413 candidatos.  
A Prova Nacional de Acesso é uma prova de âmbi-

to nacional, da responsabilidade do Gabinete para a 
Prova Nacional de Acesso (GPNA), que visa o acesso 
à Formação Especializada e insere-se no âmbito do pro-
cedimento concursal de ingresso no Internato Médico, 
anualmente aberto e coordenado pela ACSS.

De acordo com o regulamento da prova, disponibili-
zado no portal da ACSS, este teste piloto destina-se em 
primeira linha aos “alunos inscritos no sexto ano do ciclo 
de estudos integrados em medicina em escola médica 
portuguesa”.

Este novo modelo, a ser aplicado em 2019, irá substi-
tuir a Prova Nacional de Seriação (PNS), que se realizou 
no dia 15 de novembro.

Mais de 1400 inscritos para prova piloto 
de acesso à formação especializada

consiste numa formação teórica e prática que prepara 
o médico interno para ser autónomo na sua profissão. 

Esta formação é composta, por cinco blocos 
formativos, de duração variável, e por ações de 
formação obrigatórias. 

Simultaneamente, irão ingressar em janeiro, nas 
instituições do SNS, 1647 internos da Formação 
Específica.
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A atual prova de acesso à especialidade médica vai 
sofrer alterações em 2019. Serafim Guimarães, 
presidente do Gabinete para a Prova Nacional 

de Acesso à Formação Especializada (GPNA), explica 
que este novo modelo pretende ser “um método justo, 
equitativo, baseado na melhor evidência de prática clínica 
e dos processos de avaliação” e, desta forma, “melhorar 
a nossa qualidade médica”.

O GPNA é uma entidade com competências exclusivas 
na definição e conceção do novo modelo da Prova 
Nacional de Acesso à Formação Especializada, criada 
pelo Despacho n.º 3255/2018, de 29 de março, que 
surge de um protocolo firmado, em novembro de 2017, 
entre o Ministério da Saúde, a Ordem dos Médicos e as 
escolas médicas portuguesas.

Depois de 40 anos a aplicar uma prova baseada 
numa única referência bibliográfica (o livro de 
Tinsley Harrison), pela frente está agora um modelo 
que incide “em casos clínicos, com um conjunto 
de questões que melhor se apliquem e que irá 
incentivar o raciocínio clínico”, desvalorizando a 
capacidade de memorização, essencial para a 
prova antiga, acrescenta Serafim Guimarães.

Para além do número de perguntas, que 
aumenta de 100 para 150, também as matérias 
abordadas revelam mudanças. De acordo com 
o Despacho n.º 4412/2018, de 4 de maio, este 
modelo abarca matérias como medicina, cirurgia, 
pediatria, ginecologia/obstetrícia e psiquiatria, 
contrariamente à antiga versão que considerava 
apenas uma área da medicina. “Pretende-se 
que um médico não especialista saiba o mínimo 

essencial para o exercício das suas funções”, esclarece. 
As perguntas que constituem o novo modelo, também 

aplicadas no teste piloto, foram desenvolvidas pelo GPNA 
em conjunto com a organização americana National 
Board of Medical Examiners (NBME), especializada na 
preparação de exames na área da saúde.

O desafio do GPNA passa por garantir que, no final 
dos cinco anos de parceria com a NBME, os elementos 
que irão integrar o júri tenham o conhecimento e a 
experiência necessária para que a elaboração da prova 
seja feita exclusivamente pela entidade portuguesa. 

Serafim Guimarães justifica que a mudança, em 
discussão desde 2004, “vai melhorar o panorama 
nacional, porque se começa a falar de doentes, de casos 
clínicos e de orientação clínica”.

Médico especializado 
em Ginecologia, Serafim 
Guimarães é atualmente o 
presidente do Gabinete para 
a Prova Nacional de Acesso 
à Formação Especializada. 
Foi também professor 
catedrático no Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel 
Salazar, da Universidade 
do Porto e presidente 
do Conselho Nacional 
do Internato Médico 
(1989-2015).

Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada

Novo modelo irá traduzir-se 
numa melhoria da qualidade médica

Serafim Guimarães, presidente do Gabinete para a Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada
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A hospitalização domiciliária é uma prática recente 
em Portugal, tendo como exemplo o Hospital 
Garcia de Orta, o primeiro a criar uma unidade, 

modelo usado internacionalmente, com múltiplas 
vantagens, nomeadamente evitar infeções hospitalares 
multirresistentes ou reduzir os custos de internamento. 
Recorde-se que, em abril de 2017, o boletim ACONTECE 
publicou uma reportagem sobre cuidados domiciliários 
prestados pelo Hospital Garcia de Orta.

O Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães também 
disponibiliza o serviço de hospitalização domiciliária, 
permitindo reduzir o tempo de internamento em cerca 
de um dia, diminuir os custos na unidade hospitalar e 
aumentar o grau de satisfação dos doentes. 

A 3 de outubro, foi publicado o Despacho n.º 
9323-A/2018 que estabelece que todas as unidades 
hospitalares, que tiveram financiamento para constituição 
de unidades de hospitalização domiciliária no âmbito 
do programa de incentivos à integração de cuidados 

e à valorização do percurso do utente no SNS, 
devem assegurar que a respetiva atividade 
assistencial se inicia até 31 de março de 2019.

 
Alternativa ao internamento convencional

 A hospitalização domiciliária, enquanto modelo 
de prestação de cuidados em casa, constitui-
se como uma alternativa ao internamento 
convencional, proporcionando assistência 
contínua e coordenada aos cidadãos que, 

requerendo admissão hospitalar para internamento, 
cumpram um conjunto de critérios clínicos, sociais e 
geográficos que permitem a sua hospitalização no 
domicílio, sob a responsabilidade dos profissionais de 
saúde que constituam uma Unidade de Hospitalização 
Domiciliária, com a concordância do cidadão e da 
família.

 Genericamente, a hospitalização domiciliária servirá 
como uma alternativa ao internamento convencional, 
mas com assistência contínua, que permite reduzir 

SNS aposta 
na hospitalização 
domiciliária
O Ministério da Saúde apresentou 
no início de outubro, no Museu do 
Oriente, a Estratégia Nacional para a 
Hospitalização Domiciliária, numa sessão 
onde 25 unidades hospitalares do SNS 
assumiram o compromisso de implementar 
este serviço durante o próximo ano.
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complicações e infeções hospitalares, além de permitir 
gerir melhor as camas disponíveis para o tratamento de 
doentes agudos no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Os hospitais que tiverem financiamento para constituir 
unidades de hospitalização domiciliária terão de 
assegurar a atividade assistencial até ao final do primeiro 
trimestre do próximo ano.

  Estas unidades de hospitalização domiciliária vão 
funcionar 24 horas durante todo o ano, disponibilizando 
apoio médico e de enfermagem.

 Até final deste ano, as administrações regionais de 
saúde deverão apresentar um plano de alargamento das 
unidades de hospitalização domiciliária nos restantes 
hospitais, a implementar até junho de 2019.

Caberá à Direção-Geral da Saúde criar uma norma 
de orientação clínica que defina a lista de doenças 
tipicamente elegíveis para a hospitalização domiciliária e 
os critérios de inclusão ou exclusão de doentes.

Este modelo de assistência é diferente do apoio 
social no domicílio que já existe no SNS, uma vez que 

O hospital em casa – leia a reportagem sobre 
a Unidade de Hospitalização Domiciliária 
do Hospital Garcia de Horta disponível em 

www.acss.min-saude.pt

incide sobre a fase aguda de uma doença ou sobre a 
agudização da doença crónica.

A hospitalização domiciliária começou há 60 anos 
nos EUA, existindo há várias décadas em países 
europeus como Espanha, França, Holanda, entre 
outros, e a experiência internacional tem demonstrado 
várias vantagens, designadamente a redução do risco 
de complicações, nomeadamente quedas, úlceras de 
pressão, desorientação ou confusão, a diminuição dos 
reinternamentos hospitalares e a redução da taxa de 
infeção hospitalar.

 A importância da hospitalização domiciliária tem 
vindo a ser reconhecida pelo Ministério da Saúde nos 
últimos anos. Através do modelo de contratualização 
desenvolvido pela ACSS, tem sido possível estabelecer 
modalidades de pagamento e de contratualização de 
incentivo ao desenvolvimento destas respostas, de 
alocação de incentivos financeiros por via do programa 
de integração de cuidados e à valorização do percurso 
do utente no SNS para o biénio 2017/2018.

http://www.acss.min-saude.pt
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O site “Monitorização 
SNS”, disponível na 
plataforma da ACSS, 
tem nova versão desde 
outubro, com mais 
funcionalidades e melhor 
informação. Ana Cristina 
Ferreira, responsável 
na ACSS pela gestão 
de informação na 
plataforma, explica 
as novidades agora 
disponibilizadas.

“Monitorização SNS” 
com novas funcionalidades

ACONTECE – A ACSS apresentou, em 2013, um 
instrumento de benchmarking e transparência sem 
precedentes até então no SNS, o qual tem vindo a 
evoluir ao longo do tempo. Quais são os objetivos a 
que se pretende dar resposta? 

Ana Cristina Ferreira (ACF) – O site “Monitorização 
SNS”, disponível há cinco anos a partir da página 
eletrónica da ACSS, constituiu, à data, uma evolução 
face a outros conteúdos já disponibilizados, relativos à 
atividade assistencial e situação económico-financeira 
das instituições hospitalares que integram o SNS, 
denominados como Tableaux de Bord. O desenvolvimento 
de uma nova plataforma teve como objetivo servir de 
base à melhoria do desempenho económico-financeiro 
das instituições hospitalares garantindo em simultâneo 
uma melhoria na prestação de cuidados aos utentes, 
nomeadamente ao nível da qualidade e do acesso. 
O processo desenhado concentrava-se em explicar 
diferenças de desempenho e em capturar potencial 
de melhoria através da identificação de alavancas 
operacionais de gestão corrente, “melhores práticas” e 
programas de aplicação transversal.

Esta plataforma permite, conhecer o desempenho 
individual de cada instituição e também comparar 
resultados entre instituições relativamente a várias 

dimensões, por grupo de benchmarking. Inicialmente 
foram consideradas as dimensões de acesso, 
desempenho assistencial, produtividade e desempenho 
económico-financeiro, materializadas por indicadores 
correspondentes. Posteriormente foram adicionadas 
novas dimensões, como segurança, volume e utilização. 
Foram também adicionados novos indicadores nas 
dimensões já existentes.

O universo considerado para a área de monitorização 
é constituído por todas as instituições do SNS.

ACONTECE – Porquê agrupar as instituições por 
grupo de benchmarking?

ACF – As instituições hospitalares têm perfis, carac-
terísticas e dimensões diversas, que não permitem que a 
comparação entre instituições seja feita sem critérios pré-
definidos. Os agrupamentos adotados resultam de um 
processo de clustering hierárquico, após estandardização 
de variáveis com capacidade explicativa dos custos, 
seguida de análise de componentes principais, que 
permitem a criação de grupos de hospitais homogéneos 
e comparáveis entre si. 

ACONTECE – A que público se destina?
ACF – A plataforma de monitorização mensal e 

benchmarking hospitalar é uma ferramenta de partilha 
de informação, transparente, acessível e estruturada. 

Esta plataforma permite, conhecer 
o desempenho individual de cada 
instituição e também comparar 

resultados entre instituições 
relativamente a várias dimensões, por 

grupo de benchmarking. 

Mesmo destinada de forma  
particular aos profissionais do SNS, pelas 

mais valias que apresenta, é utilizada 
por outros públicos, como a comunidade 

académica, jornalistas e utentes. 
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Mesmo destinada de forma particular aos profissionais 
do SNS, pelas mais valias que apresenta, é utilizada 
por outros públicos, como a comunidade académica, 
jornalistas e utentes.

ACONTECE – A plataforma de monitorização mensal 
e de benchmarking hospitalar das unidades do SNS, 
passou a possibilitar o acompanhamento tempestivo 
e a comparação entre níveis de produtividade, 
eficiência e a nível económico-financeiro entre as 
unidades hospitalares do SNS e por grupo. Volvidos 
quase cinco anos, quais as necessidades que 
levaram à reformulação desta plataforma e quais as 
novas funcionalidades?

ACF – Existiram fundamentalmente duas razões que 
justificam os desenvolvimentos efetuados recentemente. 

Toda a informação disponibilizada é muito extensa 
e diversificada, tendo como fonte base o Portal SICA, 
integra dados de diversas fontes como a Base de 
Dados de Morbilidade Hospitalar (BDMH), o Sistema 
de Gestão de Listas de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC), 
o Sistema de Informação da Consulta a Tempo e 
Horas (CTH) e o Sistema de Informação Económico- 
-financeira (SIGEF), entre outros. 

A versão anterior possibilitava visualizar a informação 
e navegar nos dashboards, mas não permitia exportar 
os mesmos para edição. Esta foi uma das necessidades 
identificadas por vários utilizadores. Muitas vezes 
é pretendido trabalhar os dados de acordo com 
critérios de análise próprios e tal é já possível, uma 
vez que foi adicionada 
uma funcionalidade de 
exportação dos dashboards 
para PDF e dos dados 
utilizados para Excel. 

Por outro lado, existia a 
questão técnica de cons-
trução e atualização dos 
dashbords que era muito 
consumidora de tempo, de 
recursos e pouco flexível 
face às novas tecnologias 
web e dispositivos. Assim, 
optou-se por uma nova so-
lução, mais atual, flexível, 

rápida e escalável que permite um maior automatismo 
e facilidade na integração, na disponibilização dos da-
dos, na construção dos dashboards e que acompanhe 
as novas tecnologias e tendências na apresentação da 
informação.

ACONTECE – Há mais informação disponível?
ACF – Para além daquela que é apresentada no site 

“Monitorização SNS”, existe um conjunto muito mais 
alargado de informação disponível, nomeadamente 
ao nível do detalhe de várias áreas clínicas, ao nível 
dos medicamentos ou mesmo de recursos humanos. 
O caminho definido é fazer evoluir esta plataforma de 
forma estruturada e coerente, alargando-a a novas áreas 
de informação e a novos universos de instituições, como 
as pertencentes ao setor social.

O maior desafio será vir a poder comparar os hospitais 
portugueses no contexto internacional, o que sendo 
extremamente relevante e significativo apresenta alguma 
complexidade operacional.

O caminho definido é fazer evoluir 
esta plataforma de forma estruturada 
e coerente, alargando-a a novas áreas 
de informação e a novos universos de 
instituições, como as pertencentes ao 

setor social.

OCDE Reviews of Health Care Quality – Portugal Rasing Standards

Toda a informação disponibilizada é 
muito extensa e diversificada, tendo 

como fonte base o Portal SICA, integra 
dados de diversas fontes como a Base 

de Dados de Morbilidade Hospitalar 
(BDMH), o Sistema de Gestão de Listas 

de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC), o 
Sistema de Informação da Consulta 
a Tempo e Horas (CTH) e o Sistema 

de Informação Económico-financeira 
(SIGEF), entre outros. 

Ana Cristina Ferreira responsável na ACSS pela gestão de informação na plataforma.
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O primeiro desafio foi difícil de cumprir, mas com 
a colaboração dos serviços informáticos do 
Hospital Santa Maria Maior de Barcelos e da ARS 

Norte, tornou-se realidade: foi desenvolvido um sistema 
informático que permite a referenciação de utentes do 
hospital para consultas nos centros de saúde piloto da 
região, mediante a gestão de vagas disponibilizadas 
pelas seis unidades de cuidados de saúde primários que 
integraram a primeira fase do projeto: USF Barcel Saúde 
(C.S. São José), USF Cávado Saúde (Lama), USF Ligios 
(Lijó), USF Viatodos, USF Calécia (Macieira de Rates) e 
USF Martim. A segunda fase, a iniciar em breve, deverá 
integrar mais três unidades de saúde familiar da região. 

Primeira dificuldade ultrapassada, munidos com 
uma aplicação informática “caseira” que funciona, 
passa-se ao segundo desafio. Explicar aos médicos, 
enfermeiros e auxiliares envolvidos porque é desejável 
reencaminhar os doentes pouco urgentes para os 
centros de saúde. Além da rapidez e comodidade, há 
uma vantagem a sublinhar: as urgências hospitalares 
ficam para quem realmente precisa de cuidados mais 
urgentes. É uma batalha que se vence com paciência, 
já que a mudança de procedimentos nem sempre é 
fácil de implementar. O caminho faz-se lentamente, 
enfrentando todas as resistências. Mas também este 
desafio foi ultrapassado em Barcelos.

Por fim, é necessário explicar ao utente que a causa 
da sua ida à urgência do hospital, onde recebeu uma 
pulseira verde ou azul na triagem, poderá ser tratada 
de forma célere e cómoda no seu centro de saúde. 
O hospital marca-lhe a consulta para o próprio dia ou, no 
máximo, para o dia seguinte. E, caso necessite de meios 
complementares de diagnóstico (MCDT), como análises 
ou exames, também é possível realizá-los no centro de 
saúde. Depois do devido esclarecimento, se o paciente 

Esta é já uma realidade em Barcelos. 
Os utentes que cheguem às urgências 
do hospital com situação pouco 
urgente podem ser reencaminhados 
para os centros de saúde que integram 
o projeto.

Hospital de Barcelos é pioneiro 
na referenciação de utentes com doença aguda 
para os cuidados de saúde primários
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consentir, é então iniciado o processo de referenciação 
para os cuidados de saúde primários.

Rui Guimarães, diretor clínico no Hospital Santa 
Maria Maior de Barcelos, classifica a união de esforços 
entre a unidade hospitalar e o ACES (Agrupamento de 
Centros de Saúde) Cávado III Barcelos / Esposende, 
como “um momento feliz”. O modelo de Gestão do 
Percurso do Utente com Doença Aguda/Agudização de 
Doença Crónica, em funcionamento desde do final de 
maio de 2018, prevê um atendimento específico para os 
doentes que chegam à urgência hospitalar a necessitar 
de cuidados de menor gravidade. Um entorse, uma 
dor de cabeça ou sintomas de gripe são exemplos dos 
sintomas apresentados por muitas das pessoas que vão 
até à urgência. Sendo casos menos graves, ao passar 
pela triagem, recebem uma pulseira verde ou azul e 
acabam por aguardar várias horas na sala de espera do 
serviço de urgência (SU).

O acordo implementado pelo Hospital de Barcelos 
com o ACES da região prevê que, após registar o 
doente, e depois da triagem, o utente é convidado a 
optar pelo encaminhamento para o centro de saúde. 
Esta escolha, que apenas é perguntada quando o 
envio para o SU não tenha sido feito via CODU (Centro 
de Orientação de Doentes Urgentes do INEM) e caso 

o doente não esteja em maca, é efetivada mediante 
aceitação do paciente. Nos casos em que o utente não 
aceita o reencaminhamento, o mesmo é submetido a 
um questionário para apurar as razões da recusa. As 
motivações detetadas são variadas, mas segundo Rui 
Guimarães, estas verificam-se sobretudo ao nível da 
Pediatria, já que os pais optam por dirigir-se ao hospital 
para que os filhos sejam atendidos por um médico 
especialista.

Centros de Saúde adaptaram-se 
para melhorar o acesso

“Não podemos convidar as pessoas a ir a um local 
melhor e não estarmos preparados” começa por 
explicar Sofia Leal, diretora executiva do agrupamento 
de centros de saúde. Para acolher o projeto, as unidades 
de saúde que dirige reorganizaram a oferta/resposta 
para conseguir melhor acessibilidade à Consulta Aberta 
em situação de Doença Aguda. Em complemento, 
aumentou-se a resolutividade dos Cuidados de Saúde 
Primários em integração com o hospital de proximidade 
no âmbito da internalização de meios complementares 
de diagnóstico, investiu-se em literacia em saúde 
para utentes e profissionais e foi criado um manual de 
procedimentos, com redefinição do circuito do utente 

Joaquim Barbosa, Rui Guimarães e Sofia Leal (da esquerda para direita) defendem as vantagens do projeto.
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O programa SNS+ Proximidade, desenvolvido 
durante a atual legislatura, prevê a integração 
de cuidados de saúde, através da boa gestão 

do percurso das pessoas nos cuidados de saúde, 
para os utentes com múltiplos problemas de saúde e 
de evolução prolongada. 

O SNS+ Proximidade dá especial atenção a três 
tipos de cuidados: 

1. Cuidados para pessoas com múltiplos 
 problemas de saúde, de evolução prolongada.
 Mais de um terço da população portuguesa tem 

múltiplos problemas de saúde, sendo estas pessoas 
as utilizadoras mais frequentes dos serviços de 
saúde. Com o SNS+ Proximidade passam a 
beneficiar de um “plano individual de cuidados de 
saúde”, que facilitará a gestão dos seus percursos 
através dos serviços de saúde de que necessitam.

2. Cuidados de saúde para a doença aguda, 
 ou agudizações da “doença crónica”.
  A utilização excessiva dos serviços de urgência 

hospitalar impede o bom funcionamento dos 
serviços e a qualidade dos cuidados prestados 
aos doentes. As seguintes medidas estão já em 
execução: 

• Aumento da capacidade do SNS 24 de forma a 
garantir a orientação das pessoas com doença 
aguda; 

• Dotar as consultas abertas (atendimento no próprio 
dia) das unidades de saúde familiar da capacidade 
para fazer análises e tratamentos em tempo útil, 
tornando desnecessárias as idas aos serviços de 
urgência hospitalar; 

• Melhorar a comunicação entre as consultas abertas 
dos centros de saúde e os serviços de urgência, de 
forma a decidirem conjuntamente sobre os casos 
em apreciação.

3. Cuidados de saúde em casa.
 O SNS possui uma capacidade crescente para 

“cuidar em casa”. A hospitalização domiciliária é já 
uma realidade e os agrupamentos de centros de 
saúde (ACeS) passam a assegurar a necessária 
coordenação entre essas distintas modalidades de 
cuidados domiciliários, através da adoção do “plano 
individual de cuidados”.

com doença aguda não urgente, através da criação de 
uma matriz de referenciação dos serviços de urgência 
para os cuidados de saúde primários (com vagas 
definidas pelos centros de saúde).  

Até agora a joint venture entre os dois organismos tem 
tido sucesso. Em breve, a experiência será alargada a 
mais centros de saúde da região.

Integração de cuidados 
deve ser replicada em todo o país

“Cada caso é um caso” e desta forma, com as 
devidas adaptações, o projeto “Gestão do Percurso 
do Utente com Doença Aguda” de 
Barcelos, enquadrado no programa 
SNS+ Proximidade, permite integrar com 
sucesso os cuidados de saúde primários 
com os cuidados hospitalares, resultando 
numa fórmula de êxito no SNS.

As vantagens do modelo começam 
por conseguir dar uma resposta benéfica 
aos utentes que recorrem aos serviços 
de urgência hospitalar, convencidos que 
só ali vão encontrar os cuidados de que 
precisam, mas que descobrem que, pelo 
contrário, a sua situação de doença aguda 
pode ser resolvida pela equipa de saúde 
familiar. O atendimento “é ajustado à sua 
necessidade”. 

Na solução encontrada em Barcelos, 
além da consulta, os utentes podem 
marcar análises clínicas, Raio-X ou 

Espirometria, sem necessidade de deslocações para 
marcar ou levantar resultados, uma vez que estes são 
integrados diretamente no processo clínico. 

Joaquim Barbosa, presidente do Conselho de 
Administração do Hospital Santa Maria Maior defende 
a solução encontrada, não por eventuais vantagens 
financeiras, mas por ser uma melhoria concretizada em 
função do utente. “É nosso dever delinear estratégias 
para diminuir o número de urgências, com impacto 
na qualidade dos cuidados prestados aos doentes”, 
sublinha. Razão que leva à defesa da repetição do 
modelo de Barcelos a todo o país.

Gabinete de triagem no hospital de Barcelos



O “Programa de Gestão de Caso para Doentes 
Crónicos com Multimorbilidade”, iniciado pela 
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, 

permitiu uma melhoria no acesso aos cuidados de saúde, 
por “prestar os cuidados certos, na altura certa, no local 
certo”. Em entrevista ao ACONTECE, Adelaide Belo, que 
coordena o projeto, garante que o mesmo contribuiu para 
uma redução significativa dos episódios de urgência e do 
número de internamentos evitáveis na região.

Com o “Programa de Gestão de Caso para Doentes 
Crónicos com Multimorbilidade”, a funcionar desde 2017, 
o serviço de urgência do Litoral Alentejano registou uma 
redução de 64 por cento no número de episódios de 
urgência, assim como uma diminuição de 60 por cento no 
número de internamentos. Mesmo nos casos que geraram 
internamento, o tempo diminuiu de 11 para 9 dias de 
internamento, de acordo com os dados de julho de 2018.

Adelaide Belo esclarece que o “Programa de Gestão 
de Caso para Doentes Crónicos com Multimorbilidade” 
baseia-se na colaboração e integração dos diferentes 
níveis de cuidados. Através de um gestor de caso, nesta 
circunstância específica um enfermeiro, que integra 
uma equipa multidisciplinar constituída igualmente por 
médicos e assistentes sociais, é “possível a prestação 
de cuidados em torno das necessidades do doente 
frágil, com multimorbilidades”, adianta.

Também em termos financeiros o programa tem garantido 
bons resultados, com uma poupança total superior a 
165 milhões de euros, consequência da diminuição de 
custos no que se refere aos dias de internamento (menos 
93 mil euros) e de admissões no serviço de urgência (menos 
43 mil euros). Adelaide Belo enaltece que a poupança por 
doente/ano ascende os 2 500 euros.

Na sequência dos resultados positivos alcançados, 
este ano o projeto foi já vencedor da 12.ª edição do 
Prémio Boas Práticas em Saúde, na categoria de melhor 
projeto, e também do Prémio Saúde Sustentável, na 
categoria de projetos especiais integrados, promovido 
pelo Jornal de Negócios.

Atualmente o programa apoia um total de 50 doentes, 
com idades entre os 53 e os 88 anos. Todos eles foram 
sinalizados como utilizadores frequentes do serviço 
de urgência, isto é, com registo de quatro ou mais 
admissões no serviço de urgência ou mais de três 
internamentos num ano.

Abrange para já três concelhos do Litoral Alentejano: 
Odemira, Santiago do Cacém (que inclui a extensão 
de Santo André), desde 2017, e Sines desde janeiro de 
2018. O próximo passo é alargar e replicar o modelo nos 
concelhos de Alcácer do Sal e Grândola, uma meta a 
atingir já em 2019, segundo a coordenadora.

Um gestor de caso 
que ajuda a navegar no sistema

O enfermeiro, enquanto gestor de caso, tem um papel 
preponderante na execução de todo o processo. A partir 
do momento em que há uma triagem/sinalização do 
doente, que pode ser feita a qualquer nível (quer nos 
cuidados de saúde primários, quer nos hospitalares), ele 
“é o pivô que faz a articulação entre os vários tipos de 
cuidados e que tem uma relação direta com o utente e a 
família na sua capacitação para a situação de doenças 
que tem”, explica Adelaide Belo. “Neste programa o 
enfermeiro ensina e monitoriza, ajudando o doente a 
navegar no sistema”, acrescenta.

Depois da identificação da situação, é efetuada 
uma avaliação clinica, familiar, social e cultural, em 
consonância com a avaliação do cuidador. O objetivo é 
construir um plano de cuidados adaptado ao doente que 
o enfermeiro partilha com toda a equipa de gestão de 
caso. Posteriormente são efetuadas visitas domiciliárias, 
que também se podem traduzir em simples contactos 
telefónicos, de forma a monitorizar o plano definido.

Ainda que a crescente falta de recursos humanos seja 
muitas vezes um entrave no funcionamento do programa, 
Adelaide Belo defende que a sua implementação permite 
“um melhor controlo dos doentes e que por isso a gestão 
de caso é a forma que melhor serve estas situações”.

Programa para doentes crónicos 
é caso de sucesso no Litoral Alentejano
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Equipa de Gestão de Caso da ULS Litoral Alentejano
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A ACSS disponibilizou, no dia 16 de novembro, o 
Sistema de Gestão de Risco e Auditoria (SGRA). 
A aplicação informática, destinada ao registo 

da informação de auditoria interna, pode ser acedida 
através da rede de internet.

A operacionalização do novo sistema ocorre após 
a fase piloto, que contou com a colaboração de dez 

Nova aplicação informática de auditoria interna 
em funcionamento nos hospitais do SNS

entidades públicas empresariais, com especial contributo 
na definição de uma biblioteca de riscos, processos e 
controlos transversais, associada à aplicação e gerida 
centralmente pela ACSS.

A aplicação destina-se  às equipas que compõem os 
Serviços de Auditoria Interna em cada entidade e visa 
promover uma avaliação mais objetiva dos controlos 
organizacionais e dos seus riscos, reforçando desta 
forma a existência de um maior controlo e uniformização 
dos processos de auditoria interna no SNS, desde a fase 
de Planeamento até ao Relatório de Auditoria, permitindo 
fechar o ciclo da auditoria interna.

O SGRA visa igualmente permitir à ACSS aceder, de 
modo desmaterializado, centralizado e transversal, 
às conclusões e recomendações registadas pelas 
auditorias, de forma a acompanhar e monitorizar os 
principais riscos identificados, assim como os planos de 
ação para reduzir os seus efeitos.

Com vista a garantir uma efetiva e atempada 
monitorização da procura sob os serviços de 
saúde durante o período de inverno, encontra-

se disponível no Portal do SNS o boletim diário 
do Plano de Contingência Sazonal disponível em  
https://www.sns.gov.pt/plano-de-contingencia-sazonal/.

Este boletim, atualizado diariamente, monitoriza a 
evolução do acesso e a procura dos cidadãos aos 
cuidados de saúde primários, hospitalares, continuados, 
SNS 24 e INEM e inclui diversos indicadores: 

• Número de consultas diárias nos cuidados de saúde 
primários; 

• Proporção de consultas médicas nos cuidados de 
saúde primários com diagnóstico de gripe;

• Número de consultas diárias nos cuidados de 
saúde primários, por tipologia (programadas e não 
programadas);

Portal do SNS disponibiliza informação 
sobre resposta a situações de urgência

• Número de episódios de urgência e taxa de episódios 
com diagnóstico de infeção respiratória;

• Tempo médio de espera entre a triagem e a primeira 
observação médica em todos os episódios de urgência 
(minutos);

• Cuidados Continuados Integrados: número de utentes 
a aguardar vaga por região;

• Encaminhamentos do SNS 24;
• Encaminhamento de utentes com síndrome gripal pelo 

SNS 24;
• Chamadas atendidas pelo INEM e acionamentos dos 

meios de emergência;
• Ocorrências pré-hospitalares;
• Meios de emergência médica pré-hospitalar.

Os indicadores são fornecidos diariamente por diversos 
sistemas de informação do Ministério da Saúde, geridos 
por entidades como a ACSS, o INSA, o INEM e a SPMS, 
e visam contribuir para a transparência do SNS.

https://www.sns.gov.pt/plano-de-contingencia-sazonal/
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A ACSS, em articulação com a ADENE – Agência 
para a Energia, promoveu em setembro uma 
sessão informativa dedicada ao Plano Estratégico 

de Baixo carbono (PEBC) e ao Programa de Eficiência 
Energética na Administração Pública (Eco.AP).

O encontro dirigiu-se aos Gestores Locais de Energia 
e Carbono (GLEC) e aos editores das várias entidades 
pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 
demais entidades do Ministério da Saúde.

A ACSS aproveitou para retratar a evolução do Programa 
PEBC & Eco.AP no horizonte temporal 2010-2018, bem 
como destacar os desafios na implementação deste 
programa para o biénio 2018-2019.

Durante o encontro foi apresentado o ponto de situação 
sobre a execução da Campanha de Sustentabilidade do 
Ministério da Saúde (v2017-2018), lançada com o objetivo 
de impulsionar a adoção efetiva de comportamentos 
mais sustentáveis para a redução de consumos de água, 
energia e produção de resíduos, por parte de todos os 
utilizadores dos edifícios públicos do setor da saúde.

ACSS promoveu sessão 
informativa no âmbito 
do PEBC & Eco.AP

A ADENE apresentou as várias ferramentas 
desenvolvidas na área da eficiência energética, 
nomeadamente simuladores e calculadoras, que irão 
avaliar o impacto energético e económico de soluções 
de eficiência energética a implementar nos edifícios da 
Administração Pública Central.

Os participantes ficaram ainda a conhecer o 
Barómetro ECO.AP, uma ferramenta que permite a 
medição dos  consumos de energia dos ministérios 
e de outros organismos públicos. Brevemente o 
Portal PEBC & Eco.AP do Ministério da Saúde, gerido 
pela ACSS, será interligado com este barómetro para 
que os dados das entidades do Ministério da Saúde 
sejam incluídos de modo centralizado e automático.

Durante o evento foi também divulgado o Aviso 
POSEUR-03-2018-07. À semelhança do anterior 
– Aviso POSEUR-03-2016-65 –, destina-se às entidades 
da Administração Central do Estado, visando promover 
o aumento da eficiência energética através da atribuição 
de fundos para implementação de projetos de gestão 
e racionalização energética que contemplem a 
implementação de medidas de eficiência energética, 
ativas e passivas, promovendo ainda a utilização de 
energias renováveis para autoconsumo. O concurso 
adstrito a este aviso terá uma dotação máxima indicativa 
de 50 milhões de euros. A dotação máxima do fundo de 
coesão é de 5 milhões de euros por operação.

A ACSS, em parceria com a Escola Nacional de 
Saúde Pública – Universidade Nova de Lisboa 
(ENSP-UNL), vai realizar entre os meses de janeiro 

e abril, três edições (18.ª a 20.ª) dos cursos destinados 
a habilitar os médicos ao exercício da atividade de codi-
ficação clínica hospitalar. A formação decorre no âmbito 
do projeto de implementação do sistema de codificação 
clínica em ICD-10-CM/PCS.

Toda a informação, bem como o formulário de pré-ins-
crição, estão disponíveis no portal da Escola Nacional 
de Saúde Pública em https://www.ensp.unl.pt/cursos/
cursos-de-curta-duracao/codificacao-clinica-2/

Curso de Codificação Clínica em ICD-10-CM/PCS

https://www.ensp.unl.pt/cursos/cursos-de-curta-duracao/codificacao-clinica-2/
https://www.ensp.unl.pt/cursos/cursos-de-curta-duracao/codificacao-clinica-2/
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