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1. OBJECTIVOS, PRESSUPOSTOS E CONDICIONALISMOS
No cumprimento do quadro normativo vigente, estabelecem-se os princípios orientadores do processo contratual
a desenvolver pelas Administrações Regionais de Saúde e respectivos Hospitais e Unidades Locais de Saúde,
no que respeita aos objectivos, actividades e resultados a alcançar no ano de 2011, no âmbito Serviço Nacional
de Saúde.
No caso dos Hospitais do sector público administrativo (SPA), trata-se de dar cumprimento ao disposto na alínea
b) do nº 1 do artigo 10º da Lei nº 27/2002 de 8 de Novembro, que prevê a celebração de Contratos-Programa
(CP) com as Administrações Regionais de Saúde, nos quais sejam definidos os objectivos a atingir e acordados
com a tutela, assim como os indicadores de actividade que permitam aferir o desempenho das respectivas
unidades e equipas de gestão.
Quanto às Unidades Hospitalares e Unidades Locais de Saúde do sector empresarial do Estado (EPE), o
Decreto-Lei nº 233/2005 de 29 de Dezembro, no seu artigo 12º nº 2 prevê a celebração de Contratos-Programa
das referidas unidades hospitalares com o Ministério da Saúde.
O quadro de forte restrição orçamental previsto para 2011 condiciona significativamente a aplicação de
alterações de fundo e de aprovação de um novo contrato-programa para um novo triénio.
O ano de 2011 será particularmente exigente para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, com uma
diminuição de financiamento previsto de cerca de 13%, circunstância que se reflectirá na subsequente afectação
de recursos às instituições do SNS. Com os recursos disponíveis, o SNS terá de, sem perda de qualidade,
salvaguardando os actuais níveis de acesso e eficiência, continuar a responder às necessidades de saúde dos
cidadãos ao nível da prestação de cuidados.
Ao longo de 2010 o Ministério da Saúde tem vindo a adoptar várias medidas de combate ao desperdício e de
melhoria da gestão dos recursos disponíveis, (Pacote do Medicamento; 10 primeiras Medidas para uma Gestão
mais Eficiente do SNS; Medidas Complementares ao Pacote do Medicamento).
Reforçando a necessidade de dar continuidade a estas exigências, o Orçamento de Estado para 2011 impõe a
tomada de medidas sobre a despesa e a receita, nomeadamente através do controlo exigente das despesas
hospitalares, das despesas com medicamentos e das despesas com Meios Complementares de Diagnóstico e
Terapêutica. Ordena ainda a implementação de planos para a redução da despesa em 2011, de uma melhor
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afectação de recursos e do controlo estrito dos orçamentos, a par da necessidade de obter reduções efectivas
dos custos com pessoal, do controlo dos consumos e dos fornecimentos de serviços externos.
Prevê-se como corolário do processo de contratualização e monitorização já existentes a celebração de contratos
de gestão, balizados por objectivos e metas, de modo a promover a responsabilização dos CA pelos resultados,
salvaguardando igualmente a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos cidadãos.
Assim, o ano de 2011 surge como um ano de excepção e de grande exigência, pelo que para a contratualização
com os Hospitais e ULS do SNS se equaciona a manutenção dos pressupostos e metodologia do contrato dos
anos anteriores com as excepções, objectivos e condicionalismos expressos no presente documento
(Metodologia para 2011).
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1.1 Objectivos
Os objectivos subjacentes ao processo de contratualização para 2011 são os seguintes:

Hospitais


Continuar a incentivar a actividade de ambulatório, através da valorização das primeiras consultas e da
ausência de limites de produção da actividade cirúrgica programada;



Incentivar a actividade prestada na comunidade na área da Psiquiatria e Saúde Mental, de modo a dar
realce à necessidade de promover o tratamento de proximidade e a autonomia destes doentes;



Manter o financiamento específico que se destina a incentivar a formação dos internos do primeiro e
segundo ano da especialidade, tendo em conta que cabe ao Estado participar na responsabilidade
financeira desta actividade formativa;



Associar o valor afecto a incentivos institucionais, ao cumprimento de objectivos de acesso, qualidade,
desempenho assistencial e desempenho económico-financeiro, de acordo com as metas que vierem a
ser contratadas;



Reforçar o controlo de custos nas rubricas de custos pessoal, consumos e fornecimentos e serviços
externos;



Dar continuidade ao processo de contratualização assente em resultados, em cooperação com o Alto
Comissariado da Saúde e com a Direcção-Geral de Saúde, ao nível das áreas da infecção VIH/sida,
saúde sexual e reprodutiva (Diagnóstico Pré-Natal e Interrupção da Gravidez) e diálise.



Promover a sustentabilidade financeira do SNS e das instituições prestadoras.

Unidades Locais de Saúde
Na vertente específica das ULS, a actividade a contratar deve assegurar a prestação integrada dos cuidados de
saúde, sustentada nos cuidados de saúde primários e na sua capacidade para gerir o estado de saúde dos
Utentes garantindo, desta forma, a prestação dos cuidados no nível mais adequado e efectivo. Assim, a
actividade a contratar pelas Regiões de Saúde deve considerar a reorganização da prestação em Agrupamentos
de Centros de Saúde (ACES), de acordo com o Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro sendo indispensável
implementar o Plano de Desempenho dos ACES. Adicionalmente, deve-se considerar a:
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i.

Optimização da utilização dos recursos disponíveis, reservando-se o acesso aos cuidados secundários,
em especial, ao Serviço de Urgência, para as situações que exijam este grau de intervenção;

ii.

Promoção da acessibilidade dos Utentes nos dois níveis de prestação de cuidados, facilitando a
referenciação inter-institucional dos Utentes;

iii.

Coordenação do acompanhamento dos Utentes que necessitem de cuidados após a alta.

Pelo exposto, no caso específico das ULS propõem-se os seguintes objectivos adicionais no que refere a
modalidade de pagamento:


Proporcionar maior consistência estatística ao modelo de ajustamento do risco;



Promover a efectividade de prestação (eg. fluxo de doentes);



Promover a qualidade da prestação;



Racionalizar a despesa com medicamentos dispensados em farmácias de oficina.

1.2 Pressupostos
Tendo em conta que o pedido de informação às instituições do SNS, Plano de Desempenho 2011, foi informado
com as orientações que constam no Anexo I, a actividade a contratar pelas Regiões de Saúde, identificadas as
necessidades das populações da área de influência das instituições, deve essencialmente:
i.

Dirigir-se ao acréscimo de cuidados ao ambulatório, médico e cirúrgico, em função da análise da
mediana de tempo de espera das instituições / especialidades mais críticas face à média regional e
nacional;

ii.

Privilegiar, no âmbito da Consulta externa, a resposta programada de acesso à consulta externa,
atendendo especificamente aos tempos de espera para 1ª consulta em especialidades seleccionadas,
promovendo a utilização do Sistema de Informação da Consulta a Tempo e Horas (SI CTH);

iii.

Promover maior acessibilidade à radioterapia, através da diminuição dos tempos de espera para estes
tratamentos (quando aplicável);

iv.

Promover maior acessibilidade e o acompanhamento mais próximo dos utentes do foro da Psiquiatria e
Saúde Mental;

v.

Garantir o compromisso assumido de contenção de custos e de sustentabilidade económica da
instituição.
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Os pressupostos assumidos na simulação de financiamento hospitalar para 2011, são os seguintes:


Produção a contratar considera a actividade relativa aos utentes do SNS e dos Subsistemas de Saúde
ADSE, SAD da GNR e da PSP e ADM das Forças Armadas;



Redução dos preços em 4%, das linhas de Internamento, Consulta, Hospital Dia, Serviço Domiciliário e
Urgência face à tabela em vigor na metodologia de 2009 e 2010;



Pagamento da urgência básica, existente nos Centros Hospitalares com diversas tipologias de urgência,
ao preço da urgência dos hospitais do grupo 3 de financiamento, considerando a redução de 4%;



Redução de 2% no preço da Hemodiálise;



Manutenção de preços diferenciados para primeiras consultas e subsequentes;



Redução do pagamento da produção marginal a todas as actividades contratadas, com excepção da
actividade cirúrgica programada;



Manutenção do pagamento de 50% dos custos fixos da produção contratada e não realizada na
urgência;



Redução dos valores de convergência pelas instituições respeitantes em função dos montantes afectos
por ARS;



Manutenção do ICM contratado em 2010 e 2009;



Alteração da percentagem/valor, de 5% para 3% do valor total disponível para os hospitais, a afectar aos
incentivos institucionais, distribuído proporcionalmente ao peso da actividade;

Em suma, deve ter em linha de conta os pressupostos anteriormente referidos, privilegiando o reforço da
actividade do ambulatório na lógica do desenvolvimento desta área, perseguindo critérios de evidência científica
nacionais e internacionais, em detrimento da actividade de internamento.
Na vertente específica das ULS, a actividade a contratar deve assegurar a prestação integrada dos cuidados de
saúde, sustentada nos cuidados de saúde primários e na sua capacidade para gerir o estado de saúde dos
Utentes garantindo, desta forma, a prestação dos cuidados no nível mais adequado e efectivo.
A ACSS, em parceria com o Instituto Nacional de Estatística (INE) e Hospitais do Serviço Nacional de Saúde,
recolheu e trabalhou um conjunto de informação demográfica e epidemiológica de cada ULS que habilita os
prestadores de cuidados a desenvolver as melhores respostas, capacitando o processo de contratualização em
2011 e anos subsequentes.
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Estes indicadores no seu conjunto permitem a caracterização das ULS, de forma a promover localmente o
planeamento das actividades assistenciais e de prevenção com base nas necessidades em saúde da população
por parte das Administrações Regionais de Saúde.
Esta mesma informação está disponível no sistema de informação geográfica do Alto Comissariado da Saúde
(ACS), e pode ser acedida através do site: www.websig.acs.min-saude.pt.

FIGURA 1. TAXA BRUTA DE MORTALIDADE POR CANCRO DA MAMA ANTES DOS 65 ANOS (2008).

A actividade a contratar pelas Regiões de Saúde deve ainda considerar a reorganização da prestação em
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), de acordo com o Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro
sendo indispensável implementar o Plano de Desempenho dos ACES. Adicionalmente, deve-se considerar a:
Em 2010, a aplicação da modalidade de pagamento de base capitacional no ano de 2010 previa uma trajectória
de ajustamento (TA) do valor do contrato-programa (CP) de cada ULS para o triénio 2010-2012, com o objectivo
de aproximar o valor real atribuído a cada instituição ao seu valor target, calculado com base nas características
e necessidades de saúde da respectiva população.
Contudo, face aos constrangimentos já descritos que determinam uma redução de 5,5% do orçamento das EPE,
incluindo as ULS, em 2011, será feito um ajustamento em baixa do valor do contrato programa de todas as ULS
no valor de 5,0% relativamente ao valor atribuído em 2010, considerando-se para efeito de cálculo do valor
remanescente (0,5%) o distanciamento relativo de cada ULS ao seu valor do seu orçamento prospectivo target.
O valor percentual dos incentivos definidos para as ULS para o presente ano, associados quer à qualidade da
prestação de cuidados quer à eficiência e sustentabilidade económico-financeira das instituições, mantêm-se no
Administração Central do Sistema de Saúde, IP | METODOLOGIA CONTRATO-PROGRAMA 2011

7

ano de 2011 (6% do valor de financiamento disponível associado aos incentivos de qualidade e 4% associado
aos incentivos de sustentabilidade económico-financeira).

1.3 Condicionalismos
Na proposta de orçamento de Estado para 2011 está inscrita a verba de 3.715.126.044 € para as instituições do
SNS do sector empresarial do Estado (Hospitais e ULS), que corresponde a aproximadamente 84% do valor
global do contrato-programa de 2011.
À semelhança do ano anterior, o valor global disponível para contratualização com os hospitais EPE foi
distribuído por cada Região de Saúde.
Posteriormente, este montante é distribuído pelas ARS a cada instituição hospitalar, em função das necessidades
de cuidados a contratar, as disponibilidades económico-financeiras existentes e as revisões de produção e de
custos que as negociações com as instituições permitem concertar.
Tendo em conta as orientações do SES, as metas nacionais de variação de custos fixadas para o ano de 2011,
face ao realizado em 2010, são as seguintes:
Rubricas
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Metas de variação

Custos com pessoal (conta 64 POCMS)

-5,0%

Consumo (conta 61 POCMS)

1,5%

Fornecimentos e Serviços Externos (conta 62 POCMS)

0,0%
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2. METODOLOGIA
A hipótese de trabalho apresentada decorre do contexto de contracção da despesa pública previsto para 2011 e,
bem assim, do Despacho do Senhor Secretário de Estado da Saúde de 26 de Outubro de 2010 (Anexo II).

2.1 Hospitais
2.1.1. Produção
As linhas de produção a contratar, para o ano de 2011, são as seguintes:
a) Internamento de agudos e de crónicos;
b) Ambulatório médico e cirúrgico;
c) Consultas externas (primeiras e subsequentes);
d) Atendimentos urgentes, por tipologia;
e) Sessões de hospital de dia;
f)

Hemodiálise e Diálise Peritoneal;

g) Diagnostico Pré-natal;
h) Interrupção da Gravidez;
i)

Novos doentes de VIH/Sida;

j)

Serviço domiciliário;

Importa esclarecer que:
o

A produção SNS, que engloba a actividade realizada aos utentes dos subsistemas da ADSE, SAD da
PSP e da GNR e ADM das Forças Armadas, remetida pelos hospitais aos Departamentos de
Contratualização das ARS através do Plano de Desempenho de 2011 e carregada no Sistema de
Informação para a Contratualização e Acompanhamento – SICA, deve respeitar as orientações para
preenchimento do Plano de Desempenho de 2011 (Anexo I) com as novas orientações do Senhor
Secretário de Estado da Saúde emanadas pelo Despacho do SES de 26 de Outubro de 2010;
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o

Para a produção de internamento e ambulatório, mantém-se a proporção de doentes equivalentes
apurada a partir da produção classificada em GDH de 2007 agrupada na versão AP21, mantendo-se
igualmente o índice de case-mix do mesmo ano (2007);

o

Relativamente ao Serviço domiciliário deverão considerar-se prioritariamente os cuidados prestados a
doentes ventilados e da área da saúde mental, ficando ao critério de cada região a inclusão de outro tipo
de situações.

o

O exercício de simulação para a afectação dos recursos financeiros às instituições deve ter em conta o
planeamento e estratégia regionais e as orientações emitidas para construção do Plano de Desempenho
de 2010, nomeadamente:
i. Resposta às necessidades identificadas de cuidados de saúde das populações da área de
influência das instituições, através da análise da procura expressa e dos constrangimentos de
acesso dos doentes aos cuidados de saúde, devendo as alterações e acréscimos de produção
corresponder à resolução efectiva dessa falta de acesso;
ii. Definição da produção com base no acréscimo de cuidados de ambulatório, médico e cirúrgico, em
função da média de tempo de espera das instituições/especialidades e da Lista de Inscritos para
Cirurgia, tendo em conta a média regional e nacional;
iii. Reflexão de uma diminuição do número de camas e redefinição das demoras médias dos serviços
em função da produção e casuística de internamento da instituição, atendendo às melhores
práticas de gestão clínica e tendo em conta a produção de ambulatório adicional;
iv. No âmbito da consulta externa, enfoque na resposta programada de acesso à consulta externa,
atendendo especificamente aos tempos de espera para 1ª consulta (CTH - Consulta a Tempo e
Horas), com consequente diminuição da resposta emergente;
v. Promoção de maior acessibilidade à radioterapia, através da diminuição dos tempos de espera
para estes tratamentos, nomeadamente nas patologias com maior dificuldade de resposta ao
doente oncológico;
vi. Na sequência da aprovação do Plano Nacional de Saúde Mental (2007 -2016), passa a considerarse a actividade realizada, quer na instituição quer na comunidade, pelos Serviços Locais de Saúde
Mental, organizados em Departamentos ou Serviços de Psiquiatria e Saúde Mental;
vii. No caso específico das ULS, no que se refere à produção hospitalar, expressão da transferência
da prestação de cuidados de saúde para o nível de cuidados mais adequado e efectivo, e
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adequação da produção através da redução da necessidade de resposta não programada;
viii. Projecção da produção de forma a reflectir uma boa utilização e a eficiente rentabilização dos
equipamentos e recursos, capacidade instalada, física e humana;
ix. Construção do Orçamento Económico de forma consistente com o Plano de Negócios da
instituição, nos casos aplicáveis, e, em todas as situações, evidenciar uma trajectória de
sustentabilidade económico-financeira e de melhoria da eficiência económica, face ao ano em
curso;
x. Repercussão no Orçamento Económico da necessidade de manter o controlo de custos da
instituição, nomeadamente dos custos com pessoal, FSE e consumos (em especial, consumo
clínico e medicamentos);
xi. Considerar uma redução de 5% dos custos com pessoal, face ao realizado em 2010;
xii. Considerar uma variação de 0% dos custos com FSE, relativamente ao realizado em 2010;
xiii. Considerar um crescimento dos consumos não superior a 1,5% face aos valores realizados no ano
de 2010;

2.1.2 Áreas específicas
Faz-se ainda especial referência à continuidade da contratualização de áreas específicas no âmbito da aplicação
do Plano Nacional de Saúde, nomeadamente: (i) o tratamento de doentes com VIH/Sida, o acompanhamento dos
novos doentes e a sua fidelização a protocolos terapêuticos tecnicamente reconhecidos e identificados pela
Coordenação da área de VIH/Sida (Anexo III); ii) a saúde reprodutiva (Anexo IV), com o diagnóstico pré-natal,
através da criação de centros de excelência que acompanhem as grávidas seguidas em centros de saúde,
através da realização da ecografia da 14.ª semana conjugada com o rastreio bioquímico do 1.º trimestre e/ou da
ecografia da 22ª semana e consulta no hospital que realiza esta actividade, de modo a garantir respostas
tecnicamente adequadas à elaboração do diagnóstico pré-natal; a interrupção da gravidez até às 10 semanas de
gestação; e, ainda as seguintes áreas: (iii) a Gestão Integrada da Doença Renal Crónica - Diálise (Anexo V); (iv)
a promoção dos cuidados prestados na comunidade no âmbito da Psiquiatria e Saúde Mental (Anexo VI),
situações, reconhecidas e identificadas pela Coordenação Nacional como fundamentais nesta área (v) a consulta
a tempo e horas (Anexo VII).
Para além destas áreas específicas de contratualização, sublinha-se o financiamento autónomo dos seguintes
componentes: formação dos internos do primeiro e segundo ano da especialidade (Anexo VIII) e Medicamentos

Administração Central do Sistema de Saúde, IP | METODOLOGIA CONTRATO-PROGRAMA 2011

11

de cedência hospitalar obrigatória em ambulatório, com enquadramento legal, da responsabilidade financeira das
instituições.
O contrato-programa para 2011 continuará a incluir os seguintes programas específicos: Ajudas Técnicas;
Assistência Médica no Estrangeiro; Assistência na área da saúde mental prestada por Ordens Religiosas,
Convenções Internacionais, Doenças Lisossomais de Sobrecarga e Incentivos aos Transplantes, Programa para
o Tratamento Cirúrgico da Obesidade e Programa para Melhoria do Acesso ao Diagnóstico e Tratamento da
Obesidade.

2.1.3 Preços
A tabela de preços a praticar no âmbito do contrato-programa de 2011 corresponde a:

•

Redução dos preços do contrato-programa hospitais do SNS para 2011 (Anexo IX);

•

Pagamento da urgência básica, existente nos Centros Hospitalares com tipologias diversas, ao preço da
urgência dos hospitais do grupo 3 de financiamento, com redução de 4% face a 2010;

•

Manutenção de preços diferenciados para primeiras consultas.

2.1.4. Produção marginal
De entre os principais aspectos relacionados com o pagamento da produção marginal, sublinha-se o seguinte:


O pagamento de produção marginal, até 10% da actividade contratada, nas diferentes linhas de
produção, à excepção do ambulatório e internamento cirúrgico programado, que não será objecto de
qualquer limite.



A inexistência, de qualquer pagamento, caso as unidades realizadas, representem menos de 50% do
volume contratado, por linha de produção;



O pagamento de 50% dos custos fixos das unidades contratadas não produzidas, apenas para a
actividade contratada para a urgência, reconhecendo que a entidade prestadora de cuidados tem que
garantir a disponibilidade de uma estrutura fixa e que tem pouca flexibilidade para controlar a procura
podendo, por isso, não atingir o volume de produção contratado;



O pagamento da produção cirúrgica programada marginal, realizada em ambulatório ou internamento,
de acordo com a tabela de preços em vigor para pagamento da produção a realizar pelas entidades
privadas no âmbito do SIGIC, com a seguinte alteração:
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Se o volume da produção cirúrgica programada realizada em ambulatório ou internamento pelas
unidades de saúde for superior ao volume contratado, cada unidade produzida acima deste volume
será paga ao preço da Tabela do SIGIC. A remuneração ao hospital referente à produção cirúrgica
programada marginal é acrescida, no caso de se verificarem intervenções com múltiplos
procedimentos independentes (que poderiam ser executados em episódios cirúrgicos distintos),
simultâneos ou consecutivos, que decorram num mesmo episódio cirúrgico, de um valor
correspondente a 45% do preço do GDH do episódio. Quando os procedimentos realizados
correspondam a patologia neoplásica maligna devidamente documentada por exames de anatomia
patológica, o valor a pagar pela produção cirúrgica é acrescido de 30%. O valor a pagar pela
actividade marginal no âmbito da tabela do SIGIC não pode, em qualquer caso, ser superior ao preço
da produção-base contratada.


Se o volume da produção realizada for superior ao volume contratado, o SNS assume o pagamento de
cada unidade produzida acima deste volume, até ao limite máximo de 10%, ao preço marginal que
corresponde a: 10% do preço contratado para o internamento classificado em GDH médicos e GDH
cirúrgicos urgentes, internamento de doentes crónicos e permanência em lar dos IPO; a 15% do preço
contratado para a consulta e serviço domiciliário; a 10% do preço contratado para a urgência e, a 15%
do preço contratado para o hospital de dia, GDH médicos de ambulatório, Hemodiálise e Diálise
peritoneal, IG, Novos doentes de VIH/Sida e DPN.



O pagamento dos medicamentos cedidos em ambulatório da responsabilidade financeira do hospital
será limitado ao valor previsto no contrato.

2.1.5. Incentivos de qualidade e de eficiência económico-financeira
A contratualização das metas de qualidade e de eficiência económico-financeira tem inerente o aumento dos
níveis de exigência e de responsabilização dos prestadores. Esta, para ser efectiva, tem que ter obrigatoriamente
mecanismos que discriminem e introduzam consequências derivadas do processo de monitorização,
acompanhamento e avaliação. As consequências estarão associadas ao cumprimento das metas estabelecidas
para cada um dos objectivos definidos e segundo o esquema de atribuição de incentivos institucionais que se
apresenta de seguida.
Caracterização dos objectivos a contratualizar
É entendimento da ACSS e das ARS, na sequência do trabalho desenvolvido em anos anteriores e face à
redução de valor a atribuir a esta dimensão do contrato, definir indicadores que:
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sejam facilmente entendidos, mensuráveis e que permitam um acompanhamento fácil por parte das
instituições hospitalares;



permitam reflectir os diferentes tipos de desempenho das unidades hospitalares;



sirvam para que a tutela possa dar uma orientação estratégica, relativamente ao desempenho que
espera de cada unidade hospitalar;



sejam ambiciosos mas realizáveis e conduzam os hospitais para melhores níveis de qualidade dos
serviços prestados e de desempenho, bem como para a melhoria da acessibilidade dos doentes aos
cuidados de saúde.

Estes indicadores/objectivos devem ser objecto de uma monitorização mensal e com efeitos efectivos no final de
cada exercício económico.
Atribuição de incentivos institucionais
O valor dos incentivos institucionais corresponde a uma percentagem (3,0%) do valor financeiro total disponível
para os hospitais, distribuído proporcionalmente ao peso da actividade e será distribuído de acordo com o
cumprimento das metas que vierem a ser contratadas pelos Departamentos de Contratualização das ARS, para
os indicadores abaixo indicados.
Dos valores que vierem a ser apurados, tendo em conta o cumprimento dos objectivos contratados, propõe-se
que 30% do valor a atribuir esteja dependente do cumprimento dos objectivos institucionais comuns, 20% dos
objectivos regionais e os restantes 50% do cumprimento dos objectivos institucionais de cada região.

14
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Distribuição do valor dos incentivos institucionais – 2011
Objectivos Institucionais Comuns

(30% do valor apurado)

Qualidade e Serviço

Metas/valores referência

Taxa de reinternamentos nos primeiros 5 dias (%)

10%

Percentagem de partos por cesariana

10%

Acesso

Metas/valores referência

Peso das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas
Mediana do nº de dias entre a data de internamento e a data de sinalização para a
RNCCI
Rácio Consultas Externas / Urgências

10%
10%
10%

Desempenho Assistencial

Metas/valores referência

Peso da cirurgia de ambulatório (GDH) no total de cirurgias programadas (GDH)
Demora média

10%
10%

Percentagem de consumo de embalagens medicamentos genéricos, no total de
embalagens de medicamentos

10%

Desempenho Económico/Financeiro

Metas/valores referência

Peso dos custos com pessoal ajustados nos proveitos operacionais
Resultado operacional

10%
10%
(20% do valor apurado)

Objectivos Regionais

Metas/valores referência
Variação % Fornecimentos Serviços Externos (% face ao real 2010)
Variação % Consumos (% face ao real 2010)

30%

Variação % Custos com Pessoal (% face ao real 2010)
Objectivos Institucionais da Região

35%

35%

0%
1,5%
-5%
(50% do valor apurado)
Metas/valores referência
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2.2. Unidades Locais de Saúde
Como referido anteriormente, no ano de 2010 foi aplicada uma nova metodologia de pagamento de base
capitacional, com o objectivo de melhorar a consistência estatística ao ajustamento do risco, incorporar a
efectividade de prestação (eg. fluxo de doentes), condicionar a selecção de doentes (eg. subsistemas de saúde),
controlar a despesa com medicamentos dispensados em farmácias de oficina e aumentar a componente variável
associada ao cumprimento de metas de qualidade e sustentabilidade.
De forma a ajustar o pagamento ao risco previsível e encorajar a prestação de estratégias de prevenção da
doença e promoção da saúde, de cuidados de excelência ao nível dos cuidados de saúde primários para as
condições mais onerosas, promover a inovação de estratégias de prestação especialmente desenhadas para as
pessoas com incapacidade e, evidentemente, reduzir o risco associado à prestação, o valor per capita a atribuir a
cada ULS parte de um capita Nacional, que é depois ajustado às populações das ULS através de um índice, com
base nas suas características, reflectindo as diferenças entre entidades geográficas de oferta e procura de
cuidados de saúde.

Valor per capita nacional
O valor per capita nacional é apurado através do financiamento global do Serviço Nacional de Saúde para 2011
observando-se as seguintes premissas:
(1)

O financiamento global do serviço nacional de saúde para 2011, com exclusão das

transferências para programas verticais e outros;
(2)

O encargo com medicamentos cedidos em ambulatório, através de farmácias de oficina, da

responsabilidade da Administração Regional de Saúdei;
(3)

A população residente no continente em 2009 é considerada como denominador: 10.144.940

Residentes (INE, 2010);

A projecção dos gastos com medicamentos considerou a série temporal de gastos mensais desde Janeiro de 2006 a
Setembro de 2010, tendo previsto um crescimento dos gastos anuais face a 2009 de 8,3%.
i
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FIGURA 1. FORMAÇÃO DO VALOR PER CAPITA POR ULS.

O financiamento per capita para cada ULS parte de um capita nacional, que é calculado com base no Orçamento
SNS, líquido da previsão de gastos em medicamentos para o ano corrente, programas verticais e outros. O valor
capita nacional apurado é depois dividido pela população residente em Portugal Continental, dando origem ao
valor per capita Nacional, cujo valor corrente é de 586€.

Valor per capita de cada ULS
A modalidade de pagamento das ULS para o triénio 2010/2012 estabelece que o valor per capita de cada ULS é
composto por uma componente dos determinantes em saúde da despesa (40%) e pelo estado de saúde das
populações (60%). O estado de saúde das populações é aferido através da taxa de mortalidade padronizada pela
idade (População Padrão Europeia). A componente de determinantes da despesa é baseada num modelo
explicativo da variação da despesa.

Determinantes
da Despesa

40%

+

Estado de
Saúde

60%

FIGURA 2. COMPONENTES PARA A DETERMINAÇÃO DO VALOR PER CAPITA.

Para a definição do orçamento prospectivo de 2011 foram actualizadas as características específicas de cada
ULS utilizadas no modelo, nomeadamente: População residente (INE, 2009); Taxa de Mortalidade Padronizada
pela Idade (INE, 2008);Proporção de População Residente Feminina (INE, 2009); Índice de Dependência Total
(INE, 2009); e Escolaridade (INE, 2001).
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TABELA 1. VARIÁVEIS CONSIDERADAS NO MODELO.

ULSM

ULSAM

ULSG

ULSCB

ULSNA

ULSBA

População Residente

169.303

250.390

154.975

105.360

115.503

125.066

Proporção População Residente Feminina

51,76

52,86

52,37

51,87

51,63

50,50

Índice de Dependência Total

42,9

51,9

57,3

67,5

62,0

57,5

Escolaridade

44,1

27,6

27,3

24,4

29,2

27,9

T. Mortalidade Padronizada pela Idade

605,9

599,6

661,6

743,8

660,9

778,0

Adicionalmente, foi actualizado o fluxo de doentes e o modelo explicativo da variação da despesa,
nomeadamente os gastos gerados pela unidade de medida ACES. Os dados de cuidados de saúde primários
reportam-se ao ano de 2009 e foram enviados/validados pelas ARS respectivas. Para os dados dos cuidados
hospitalares utilizámos como proxy os gastos gerados por doente saído de cada hospital. Para cada hospital foi
determinado o gasto médio por doente saído com base nos dados de 2008 da Base de dados dos Elementos
Analíticos (BDEA). Correspondendo o gasto médio por doente saído ao Índice de Case Mix da instituição,
procedeu-se à determinação do um gasto ajustado para o ICM=1. O gasto de cada episódio de internamento foi
ajustado pela sua ponderação e alocado ao seu ACES de residência. A soma entre os gastos hospitalares
(internamento) e os gastos nos cuidados de saúde primários permitiu estabelecer um gasto de cuidados de
saúde per capita de cada ACES – variável dependente. Mantendo a coerência do modelo, foram utilizadas as
variáveis independentes apuradas em 2010.
Através de uma regressão linear múltipla, em que as três variáveis do modelo são as variáveis independentes e a
despesa total (despesa de cuidados de saúde primários e despesa de cuidados saúde hospitalares) é a variável
dependente, é possível obter os coeficientes para cada indicador.
Através da actualização das variáveis foi possível obter um R2 de 0,711 e um R2ajustado de 0,699.

Coeficientes

p-value

Constante

-1.889,6

0,00

Média Desvio Padrão

Proporção População Residente Feminina

38,1

0,00

51,61

1,05

Índice de Dependência Total

10,2

0,00

50,50

6,68

Escolaridade

-2,3

0,00

35,99

11,34

Aplicando os coeficientes associados a cada uma das variáveis aos dados de cada ULS é possível obter um
driver para cada ULS: Índice de determinantes. Como dito anteriormente, o outro índice refere- conjunção destes
índices quando multiplicado se ao estado de saúde medido através da taxa de mortalidade padronizada. A
18
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conjunção das duas componentes permite determinar um índice global ajustando a capita nacional (586€) às
características da população coberta por cada ULS.
TABELA 2. ÍNDICES DE ACORDO COM CADA COMPONENTE E FORMAÇÃO DO ORÇAMENTO PROSPECTIVO TARGET.

Índice de
Determinantes

Índice de
Estado de Saúde

Índice

Capita
ajustada

Orçamento
Target

ULSM

0,84

1,00

0,94

550 €

93.155.775 €

ULSAM

1,19

0,99

1,07

629 €

157.418.325 €

ULSG

1,27

1,09

1,16

682 €

105.754.612 €

ULSCB

1,45

1,23

1,32

773 €

81.493.320 €

ULSNA

1,30

1,09

1,18

689 €

79.600.152 €

ULSBA

1,12

1,29

1,22

716 €

89.585.166 €

Fluxo de doentes e formação do orçamento prospectivo
Considerando que as ULS não prestam todos os cuidados de saúde necessários às suas populações, mas são
financiadas tendo tal como referência, importa reavaliar o orçamento alocado a cada uma de acordo com o fluxo
de residentes alvo de cuidados de saúde junto de outros prestadores. O facto de residentes serem alvo de
cuidados de saúde junto de outros prestadores tanto pode decorrer da obrigatoriedade em obedecer a redes de
referenciação, incapacidade técnica ou de produção, como pode decorrer da falta de atractividade dos seus
serviços aos residentes. Adicionalmente, as ULS prestam cuidados de saúde a não residentes pelo que devem
ser ressarcidas por esta actividade. À actividade realizada a não residentes e à actividade prestada por outros
prestadores a residentes chamámos “fluxo de doentes”.
Através da base de dados de Grupos de Diagnósticos Homogéneos (episódios de internamento e de ambulatório
com GDH atribuído), a ACSS recalculou o fluxo de doentes (actividade realizada a não residentes e a actividade
prestada por outros prestadores a residentes), tendo valorizado esta actividade de acordo com a Portaria n.º
132/2009, de 30 de Janeiro, com a redacção dada pela Portaria 839-A/2009, de 31 de Julho. Considerando que o
objectivo primordial da ULS é prestar cuidados aos seus residentes em detrimento de outrem, a valorização da
actividade realizada a doentes não residentes é feita a 85% do valor desta Portaria.
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FIGURA 3. VALORIZAÇÃO DO FLUXO DE DOENTES EM 2008 CONSIDERANDO A VALORIZAÇÃO DOS EPISÓDIOS DE ACORDO COM A PORTARIA 132/2009.
TABELA 3. VALORIZAÇÃO DO FLUXO DE DOENTES EM 2009 CONSIDERANDO A VALORIZAÇÃO DOS EPISÓDIOS DE ACORDO COM A PORTARIA 132/2009, COM A
REDAÇÃO DADA PELA 839-A/2009, DE 31 DE JULHO. O SALDO DE FLUXOS APRESENTADO CONSIDERA A VALORIZAÇÃO DOS DOENTES TRATADOS FORA EM
100% DO PREÇO DE PORTARIA E 85% OS DOENTES FORA DE ÁREA TRATADOS NA ULS.

População para fora
(preços portaria)

População de fora
(preços portaria)

Saldo da facturação

Saldo da facturação
a implementar

Grupo

108.681.946 €

34.765.817 €

-73.916.129 €

-79.131.002 €

Fluxos relativizados
ao CP 2010

ULSM

26.311.903 €

21.909.414 €

-4.402.489 €

-7.688.901 €

-6,7%

ULSAM

22.433.292 €

2.260.276 €

-20.173.016 €

-20.512.057 €

-14,2%

ULSG

21.142.725 €

1.994.564 €

-19.148.160 €

-19.447.345 €

-21,6%

ULSCB

13.330.827 €

3.058.463 €

-10.272.364 €

-10.731.133 €

-14,4%

ULSNA

14.809.945 €

2.333.883 €

-12.476.062 €

-12.826.145 €

-13,4%

ULSBA

10.653.254 €

3.209.216 €

-7.444.038 €

-7.925.421 €

-9,1%

A valorização do fluxo de doentes por instituição permite-nos redefinir o orçamento target por instituição,
ajustando este valor à efectividade de cuidados prestados à população abrangida por cada ULS.
TABELA 4. REDEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO TARGET 2010 CONSIDERANDO O FLUXO DE DOENTES.

Target
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CP 2010

Diferença sem
fluxos

Target com
fluxos

Diferença pós
fluxos

% de distância
do target

Grupo

607.007.349 €

606.551.611 €

455.738 €

533.091.219 €

-73.460.391 €

ULSM

93.155.775 €

114.722.313 €

-21.566.539 €

88.753.286 €

-25.969.027 €

-23,0%

ULSAM

157.418.325 €

144.726.041 €

12.692.284 €

137.245.309 €

-7.480.732 €

-5,0%

ULSG

105.754.612 €

90.066.621 €

15.687.991 €

86.606.451 €

-3.460.169 €

-4,0%

ULSCB

81.493.320 €

74.276.935 €

7.216.384 €

71.220.956 €

-3.055.979 €

-4,1%

ULSNA

79.600.152 €

95.918.085 €

-16.317.933 €

67.124.089 €

-28.793.996 €

-30,0%

ULSBA

89.585.166€

86.841.616 €

2.743.551 €

82.141.128 €

-4.700.488 €

-5,0%
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Trajectória de Ajustamento (TA) e orçamento prospectivo 2011
Como podemos verificar, todas as ULS estão actualmente a ser financiadas acima do valor do orçamento
prospectivo após consideração de fluxos de doentes. Ora, este facto decorre naturalmente da redução da capita
nacional do SNS.
Considerando o equilíbrio financeiro das instituições, e a necessidade de um período de transição para a efectiva
aplicação de um modelo de capitação, foi definido para o triénio 2010-2012, a aplicação um factor de
sustentabilidade financeira que indexa a variação do orçamento do SNS ao valor dos contratos-programa do
Universo ULS:
Valor Max. global a distribuir = Δ%SNS x Σ CP ano n
O modelo inicialmente aplicado em 2010 previa ainda para o triénio 2010-2012 que a nenhuma instituição fosse
atribuído um valor de financiamento inferior ao montante disponibilizado no respectivo Contrato-Programa de
2009.
Dada a redução da verba orçamental disponível para a contratação com o universo das entidades públicas
empresariais de 5,7%, o montante disponível para as ULS limita-se a 572.897.807 €.
Para o ajustamento entre o montante disponível e a determinação do orçamento prospectivo para 2011 (valor do
contrato-programa) devemos considerar a minimização de efeito negativo às instituições e a continuidade da
procura de equidade do financiamento iniciada através do modelo aplicado para 2010.
Neste sentido, procedeu-se à redução mínima do orçamento de todas as ULS no valor de 5,0% relativamente ao
montante atribuído em 2010, procedendo-se à afectação do montante restante (0,5%) de acordo com o
distanciamento que cada ULS apresenta relativamente ao valor do seu orçamento prospectivo target.

Incentivos e penalizações
Um dos efeitos críticos dos modelos de pagamento associados à capitação é a possibilidade de redução da
prestação de cuidados de saúde mais onerosos e selecção adversa de doentes. Assim, e para além da
monitorização da produção hospitalar e dos indicadores de cuidados de saúde primários decorrentes do Plano de
Desempenho dos ACES, são criadas penalizações para:
a)

Inobservância dos objectivos de qualidade e eficiência/ sustentabilidade;
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b)

Incumprimento dos serviços hospitalares contratados;

c)

Sobre-facturação a terceiros responsáveis.

A inobservância dos objectivos de qualidade incorre numa penalização até 6% do valor do orçamento
prospectivo de acordo com o peso de cada indicador. Os objectivos de qualidade estão associados ao acesso,
qualidade técnica/ efectividade, qualidade dos registos, qualidade percepcionada e eficiência. Estes indicadores
decorrem do Plano de Desempenho dos Agrupamentos de Centros de Saúde e dos Contratos-Programa dos
Hospitais e Centros Hospitalares.
A inobservância dos objectivos de eficiência/ sustentabilidade incorre numa penalização até 4% do valor do
orçamento prospectivo de acordo com o peso de cada indicador. Os objectivos de eficiência/ sustentabilidade
decorrem da vertente accionista do Universo EPE e são idênticos aos previstos para os hospitais.
A ULS será ainda penalizada financeiramente pelo incumprimento superior a 5% dos serviços contratados por
linha de produção hospitalar, em montante correspondente à totalidade da produção em falta. A valorização da
produção em falta será determinada por linha de produção e de acordo com os valores praticados para o grupo
hospitalar em que a ULS está inserida. Este aspecto salienta a importância dos resultados do exercício
negocial da produção hospitalar entre as ARS e as respectivas ULS, devendo ser considerados os aspectos
expostos pela natureza de integração destas entidades, mas também os referidos quanto ao fluxo de doentes.
Objectivos
Facturação a Terceiros
Responsáveis

Descrição
• Criação de uma penalização por troca de utentes do SNS por utentes de terceiros responsáveis. Esta penalização será entregue à ARS e
decorre em patamares de acordo com o aumento da proporção da facturação a terceiros responsáveis no total:
• Fact . =< 5% - ULS recebe 100% da facturação; > 5% e < 7,5% - recebe 80%; >=7,5% - recebe 60%

• Criação de um incentivo à redução de custos com medicamentos, com base na capita target de medicamentos para cada ULS;
Redução de custos de
Medicamentos

• A redução desta despesa até ao valor da capita target reverte num incentivo para a ULS de 80% do valor da redução. Reduções para
valores abaixo do target traduzem-se num incentivo de 90% do valor da redução.

• A ULS será ainda penalizada financeiramente pelo incumprimento superior a 5% dos serviços contratados, por linha de produção, pelo
exacto montante da valorização da totalidade da produção em falta.
Produção Hospitalar

Objectivos da
Qualidade e Eficiência

• A valorização da produção em falta será determinada por linha de produção e de acordo com os valores praticados para o grupo hospitalar
em que a ULS está inserida.

• Fixação de objectivos da Qualidade: 6% do orçamento definido fica sujeito ao cumprimento destes objectivos (o que para o univ erso das
seis ULS totaliza cerca de 34 Milhões de euros).
• Fixação de objectivos de Eficiência: 4% do orçamento definido fica sujeito ao cumprimento destes objectivos (o que para o universo das seis
ULS totaliza cerca de 23 Milhões de euros).

FIGURA 4. QUADRO RESUMO DE INCENTIVOS E PENALIZAÇÕES NO ÂMBITO DO CONTRATO-PROGRAMA COM AS ULS PARA O TRIÉNIO 2010-2012.
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Adicionalmente é criado um incentivo à redução da despesa com produtos vendidos em farmácias de
oficina consoante o posicionamento da ULS face ao valor expectável (target). Quando a ULS apresenta uma
despesa em medicamentos superior ao target e reduz a despesa respectiva para a ARS, receberá um incentivo
adicional em 80% do valor poupado. Caso a ULS alcance no final uma despesa inferior ao seu target, então para
ela reverterá 90% do valor poupado à respectiva ARS.

FIGURA 5. VALOR DO INCENTIVO COM A REDUÇÃO DA DESPESA COM PRODUTOS VENDIDOS EM FARMÁCIAS DE OFICINA.

Em 2011, e face às medidas na área do medicamento, as ULS apenas são elegíveis à atribuição de incentivo
caso exista uma redução absoluta na despesa com medicamento igual ou superior a 10% face ao valor gasto em
2010, sendo que o valor a atribuir apenas é calculado deduzida esta redução.
Os valores dos contratos-programa apurados para as Unidade Locais de saúde, e previamente comunicados à
ARS respectivas, são os que constam no seguinte quadro:

TABELA 5. VALOR DO ORÇAMENTO PROSPECTIVO DAS ULS PARA 2011.

CP2010

CP 2011

Var. 10/11

Var. % 10/11

Capita 2010

Capita 2011

Grupo

606.551.611 €

572.897.807 €

-33.653.804 €

-5,5%

659 €

622 €

ULSM

114.722.313 €

107.629.439 €

-7.092.874 €

-6,2%

678 €

636 €

ULSAM

144.726.041 €

137.476.746 €

-7.249.295 €

-5,0%

578 €

549 €

ULSG

90.066.621 €

85.563.289 €

-4.503.331 €

-5,0%

581 €

552 €

ULSCB

74.276.935 €

70.563.088 €

-3.713.847 €

-5,0%

705 €

670 €

ULSNA

95.918.085 €

89.197.458 €

-6.720.627 €

-7,0%

830 €

772 €

ULSBA

86.841.616 €

82.467.785 €

-4.373.831 €

-5,0%

694 €

659 €

Objectivos de qualidade
É entendimento da ACSS e das ARS, na sequência do trabalho desenvolvido em anos anteriores, definir
indicadores que:


sejam facilmente entendidos, mensuráveis e que permitam um acompanhamento fácil por parte das
instituições;
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permitam reflectir os diferentes tipos de desempenho das unidades;



sirvam para que a tutela possa dar uma orientação estratégica, relativamente ao desempenho que
espera de cada unidade;



possam estar associados a um sistema de avaliação de desempenho e a uma política de incentivos;



estejam associados à atribuição de uma percentagem aferida ao volume da sua produção, em função do
grau de cumprimento desses objectivos;



sejam ambiciosos mas realizáveis e conduzam as ULS para melhores níveis de qualidade dos serviços
prestados e de desempenho, bem como para a melhoria da acessibilidade dos doentes aos cuidados de
saúde.

Estes indicadores/objectivos devem ser objecto de uma monitorização mensal e com efeitos efectivos no final de
cada exercício económico.
A impossibilidade, superveniente e tecnicamente atendível, de disponibilização tempestiva dos dados
necessários à monitorização dos indicadores apresentados, pode determinar a sua revogação, por decisão
conjunta da ARS e ACSS, para efeitos de avaliação do grau de cumprimento do contrato-programa. Nesta
circunstância, o peso relativo do indicador revogado será distribuído, pro rata, pelos demais indicadores do
respectivo grupo.
Os indicadores seleccionados dependem da prestação integrada de cuidados de saúde e estão organizados de
acordo com os níveis prestação. O cumprimento destes indicadores está associado a um montante financeiro de
6% do valor do orçamento prospectivo da ULS, distribuído da seguinte forma:


Cuidados de saúde primários (CSP) – 3%



Cuidados de saúde secundários (CSS) – 3%

No caso específico dos cuidados de saúde primários, a selecção de indicadores para o contrato-programa de
2011 incide sobre uma panóplia de indicadores de acompanhamento previstos no Plano de Desempenho dos
ACES. O número de indicadores seleccionados não ultrapassa os 20 e são distribuídos em dois eixos: eixo
nacional e eixo regional. O eixo nacional é constituído por 14 indicadores. O eixo regional é constituído por 4
indicadores e o eixo local é constituído por dois, podendo estes variar por ULS. Destes seis indicadores
regionais, deverão ser seleccionados pelo menos um indicador da área de coordenação de cuidados/ qualidade
técnica/ efectividade e outro da área de eficiência. O peso financeiro associado a cada eixo e a cada indicador
varia de acordo com o expresso na Tabela 6. Existe flexibilidade regional para a definição do peso específico de
cada eixo (eixo nacional com um peso relativo mínimo de 60%) e da variação do peso específico de cada
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indicador: 20, 25 e 50% de acordo com o eixo respectivo. O peso e a definição dos indicadores devem obedecer
a uma correcta análise das prioridades assistenciais definidas de acordo com os indicadores de caracterização.
Apesar de estarem integrados no âmbito dos CSP, o cálculo dos indicadores de eficiência engloba a prescrição
realizada a nível hospitalar para dispensa em farmácia de oficina.
TABELA 6. INDICADORES, PESOS RELATIVOS E MARGENS DE FLEXIBILIDADE DOS INDICADORES ASSOCIADOS À COMPONENTE CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS.

Objectivos de Cuidados de Saúde Primários
Eixo Nacional

Peso
Relativo

Margem de

Peso relativo
flexibilidade
(%)
ARS

Min. 60%

Taxa de utilização global de consultas médicas
Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar
Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso
Percentagem de primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias
Percentagem de Utentes com Plano Nacional de Vacinação actualizado aos 13 anos
Percentagem de inscritos entre os 50 e 74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efectuado

8,0%
8,0%
7,0%
8,0%
8,0%
7,0%

1,6%
1,6%
1,4%
1,6%
1,6%
1,4%

Incidência de amputações major em diabéticos na população residente
Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos

6,0%
6,0%

1,2%
1,2%

6,0%

1,2%

6,0%
6,0%

1,2%
1,2%

8,0%

1,6%

8,0%
8,0%

1,6%
1,6%

100,0%

var. 20%

Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em
ambulatório (Dose Diária Definida/1000 habitantes/dia)
Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2) / nº total de episódios
Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos
Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de
medicamentos
Custo médio para o SNS de medicamentos facturados por utilizador
Custo médio de MCDT facturados por utilizador

Eixo Regional

Até 20%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
100,0%

Eixo Local

6,3%
6,3%
6,3%
6,3%
var. 25%

Até 20%
50,0%
50,0%
100,0%

25,0%
25,0%
var. 50%

O indicador “Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente” é apenas avaliado no final do
contrato-programa.
No caso específico dos cuidados de saúde secundários, os indicadores estão organizados em objectivos
nacionais e objectivos regionais. O peso relativo mínimo dos objectivos nacionais não deve ser inferior a 50%,
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mantendo-se um peso específico por indicador e uma margem de flexibilidade às regiões de saúde no valor de
20%.
TABELA 7. INDICADORES, PESOS RELATIVOS E MARGENS DE FLEXIBILIDADE DOS INDICADORES ASSOCIADOS À COMPONENTE CUIDADOS DE SAÚDE
SECUNDÁRIOS.

Objectivos de Cuidados de Saúde Secundários
Objectivos Nacionais

Peso
Relativo

Peso relativo Margem de
(%)
flexibilidade

Mín. 50%

Peso das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas

14,0%

2,8%

Demora média

14,0%

2,8%

Percentagem de cirurgia de ambulatório (GDH) no total de cirurgia programada (GDH)
Percentagem de consumo de embalagens medicamentos genéricos, no total de embalagens de
medicamentos
Ratio Consultas Externas/ Urgência
Percentagem de partos por cesariana
Mediana do número de dias entre a data de internamento e a data de sinalização para a RCCI
Percentagem de reinternamentos nos primeiros 5 dias

14,0%

2,8%

14,0%

2,8%

12,0%
12,0%
10,0%
10,0%

2,4%
2,4%
2,0%
2,0%

100,0%

var. 20%

100,0%

var. 20%

Objectivos Regionais

Máx. 50%

Objectivos de eficiência/sustentabilidade económico-financeira
Os objectivos de eficiência/ sustentabilidade económico-financeira estão associados a 4,0% do valor do
orçamento prospectivo de cada ULS, estando divididos em objectivos nacionais e regionais. Os objectivos
nacionais referem-se a valores sobre o balanço provisório resultante do exercício de orçamento económico
proveniente do contrato-programa.
Como em anos anteriores, o cumprimento dos objectivos regionais está dependente do comportamento agregado
das entidades públicas empresariais de cada região de saúde.
Aos objectivos nacionais e regionais foi atribuído um peso relativo equitativo (50%), mantendo-se um peso
específico por indicador e uma margem de flexibilidade às regiões de saúde no valor de 10% respectivamente.
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TABELA 8. INDICADORES, PESOS RELATIVOS E MARGENS DE FLEXIBILIDADE DOS INDICADORES ASSOCIADOS À EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE
ECONÓMICO-FINANCEIRA.

Objectivos de Cuidados de Saúde Secundários
Objectivos Nacionais

Peso
Relativo

Margem de

Peso relativo
flexibilidade
(%)
ARS

50%

Peso dos Custos com Pessoal ajustados nos Proveitos Operacionais
Resultado Operacional (€)

35,00%
65,00%

5,0%
5,0%

100,0%
Objectivos Regionais
Variação (%) Custos com Pessoal
Variação (%) Custos com FSE
Variação (%) Consumos

50%

Meta
33,3%
33,3%
33,3%

-5,0%
0,0%
1,5%

100,0%
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3. SÍNTESE
Face aos constrangimentos orçamentais e redução de verba a afectar à contratualização de 2011 propõe-se:
No internamento a redução de 4% dos preços praticados em 2010, a manutenção dos doentes equivalentes e o
ajustamento da produção pelo índice de case-mix com base na produção de 2007 (ICM CP de 2010).
Redução de 4% dos preços praticados em 2010 para a cirurgia de ambulatório e actividade médica
classificada em GDH realizada em ambulatório.
Na consulta externa, propõe-se a redução de 4% dos preços praticados em 2010 e a manutenção da
diferenciação em 10% no pagamento entre primeiras consultas e subsequentes, visando incrementar o acesso a
este tipo de prestação de cuidados de saúde.
Para a urgência, redução de 4% dos preços praticados em 2010, e nos Centros Hospitalares com SUB,
pagamento dessa produção ao preço da urgência dos hospitais do grupo 3 de financiamento (com redução de
4% face a 2010),
Para o hospital de dia, redução de 4% dos preços praticados em 2010.
No serviço domiciliário, redução de 4% dos preços praticados em 2010. Continua a considerar-se que o
pagamento desta linha de actividade deve abranger todos os cuidados prestados pelos diversos profissionais.
Na actividade de hemodiálise e diálise peritoneal redução de 1,95% dos preços praticados em 2010.
Propõem-se ainda as regras de pagamento da produção marginal anteriormente definidas.
Relativamente às ULS, e considerando a redução do respectivo orçamento no valor de 5,5% relativamente a
2010, procedeu-se ao ajustamento do valor do contrato programa de todas as ULS no montante de 5,0%,
considerando-se para efeito de cálculo do valor remanescente (0,5%) o distanciamento relativo de cada ULS ao
seu valor target.
As verbas disponíveis a nível nacional para os hospitais, EPE e SPA e ULS, foram obtidos com base nos
pressupostos anteriormente enunciados, pretendendo manter-se uma distribuição equitativa do financiamento,
tendo em conta as especificidades das Regiões e o esforço de redução a exigir a cada uma das Regiões de
Saúde.
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Administrações Regionais de
Saúde
ARS Norte
ARS Centro
ARS Lisboa V Tejo
ARS Alentejo
ARS Algarve
Unidades Locais de Saúde

Total EPE

CP2010 Inicial
1.300.398.213
776.425.789
1.683.431.734
94.540.418
181.662.499
606.551.611
4.643.010.264

Reforços
34.090.037
0
2.000.000
5.150.000
1.800.000
0
43.040.037

CP 2010
1.334.488.250
776.425.789
1.685.431.734
99.690.418
183.462.499
606.551.611
4.686.050.301

Proposta 2011
1.258.422.420
732.169.519
1.589.362.125
96.221.073
176.977.359
572.897.807
4.426.050.302

Var. 2011/2010 CP 2010
valor
%
-76.065.830
-5,7%
-44.256.270
-5,7%
-96.069.609
-5,7%
-3.469.345
-3,5%
-6.485.140
-3,5%
-33.653.804
-5,5%
-259.999.999
-5,5%
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4. ANEXOS
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Anexo I
Orientações para preenchimento do Plano de Desempenho de 2011
O preenchimento do Plano de Desempenho de 2011 deve ter em conta as seguintes orientações, que
mereceram aprovação do Senhor Secretário de Estado da Saúde:
1. Qualquer eventual acréscimo de produção deve depender de resposta planeada, no contexto da ARS, a
necessidades de saúde bem identificadas e ainda não satisfeitas;
2. A produção proposta deve, em qualquer caso, responder às necessidades identificadas de cuidados de
saúde das populações da área de influência das instituições, através da análise da procura expressa e dos
constrangimentos de acesso dos doentes aos cuidados de saúde, devendo a produção corresponder à
resolução efectiva de limitações existentes no acesso, e respeitar as Redes de Referenciação em vigor, quer
no contexto de cada Região, quer no planeamento de alguns cuidados a nível inter-regional;
3. A produção deve privilegiar os cuidados prestados em ambulatório - médicos e cirúrgicos, e a transferência
de cuidados do internamento para o ambulatório hospitalar;
4. Em consequência, a produção de ambulatório deve implicar uma diminuição do número de camas e a
melhoria da eficiência nas demoras médias dos serviços em função da produção e casuística de
internamento da instituição, atendendo às melhores práticas de gestão clínica;
5. No âmbito da consulta externa, deve-se colocar o enfoque na resposta programada de acesso à consulta
externa, atendendo especificamente aos tempos de espera para 1ª consulta (CTH - Consulta a Tempo e
Horas), e aumentando a % de 1ª consulta no total de consultas;
6. Promover maior acessibilidade à radioterapia, através da diminuição dos tempos de espera para tratamento,
nomeadamente nas patologias nas patologias oncológicas com maior dificuldade de resposta;
7. Promover a interligação e articulação com os prestadores de cuidados de saúde primários e a interligação
com os cuidados continuados integrados, de forma a tal ser reflectido na adequação da resposta hospitalar
pela redução do tempo médio de espera para tratamentos em ambulatório e redução da demora média de
internamento, bem como na facilitação da continuidade de cuidados, através da acção das equipas de
gestão de altas hospitalares, a iniciar-se o mais cedo possível no contexto do episódio hospitalar e não
apenas no momento da alta clínica;
8. Na sequência da aprovação do Plano Nacional de Saúde Mental (2007 -2016), pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 49/2008, é necessário criar condições para a implementação do Plano através da redefinição
da prestação de cuidados na área da saúde mental. Assim, foram introduzidas no Plano de Desempenho
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para 2011, na sequência das modificações já introduzidas no PD de Acompanhamento do CP de 2010,
alterações nas linhas de actividade de forma a traduzir a actividade realizada, quer na instituição quer na
comunidade, pelos Serviços Locais de Saúde Mental, organizados em Departamentos ou Serviços de
Psiquiatria e Saúde Mental, pelo que as instituições deverão procurar expressar as previsões desta
actividade;
9. No caso específico das ULS, a produção hospitalar deve expressar a transferência da prestação de cuidados
de saúde para o nível de cuidados mais adequado e efectivo, incentivando o reforço do papel da equipa de
saúde de família no encaminhamento do cidadão através dos diferentes níveis cuidados de saúde e
explicitar a adequação da produção através da redução da necessidade de resposta não programada, e de
mais efectiva integração e coordenação clínica dos cuidados;
10. As projecções de produção têm de reflectir uma produtiva utilização e eficiente rentabilização dos
equipamentos e recursos, capacidade instalada, física e humana;
11. Atendendo às fortes restrições económicas do País, não se perspectivam acréscimos de financiamento, pelo
que todo o exercício de previsão orçamental se deve centrar na contenção e racionalização de custos,
procurando atingir uma maior eficiência, efectividade e sustentabilidade económico-financeira.
12. O Orçamento Económico deve, pois, ser consistente e evidenciar trajectória de sustentabilidade económicofinanceira e de melhoria da eficiência económica, face ao ano em curso;
13. As previsões do Orçamento Económico devem ter especialmente em conta a necessidade de garantir o
controlo de custos da instituição, nomeadamente dos custos com pessoal, FSE, consumos (em especial,
consumo clínico e medicamentos):


Para os custos com pessoal deve ser considerada uma variação de -5% face ao presente ano;



Para os custos das rubricas de FSE deve ser considerado um aumento máximo de 0% face ao
presente ano;



Para os consumos (incluindo produtos farmacêuticos e consumo clínico) as previsões não poderão
exceder 1,5% face aos valores do presente ano;

14. Eventuais acréscimos de custos de natureza variável, nomeadamente em consumos, têm que estar
estritamente relacionados com previsão de aumentos de produção para 2011. Caso esta não suceda,
aqueles não deverão ocorrer;
15. Qualquer previsão de custos que não cumpra estas orientações terá que ser justificada junto da ARS,
devendo estar relacionada estritamente com aberturas de novos serviços ou investimentos autorizados,
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redireccionamento de actividades, ou aumento efectivo de produção, respondendo a problemas de
acesso/tratamento de doentes solicitados pela ARS, nomeadamente no domínio oncológico;
16. O Despacho nº 10760/2010 de 29 Junho, do Senhor Ministro de Estado e das Finanças e da Senhora
Ministra da Saúde define medidas de contenção de despesa para o ano de 2010, ou seja, para o ano base
ou de referência para as previsões do ano de 2011. Neste sentido, todas as previsões, de produção,
proveitos e custos, para o ano de 2011 deverão ter em conta essa realidade;
17. No contexto global de cada ARS, o orçamento económico subjacente aos PD das entidades da Região tem
que respeitar, de forma agregada, os objectivos de crescimento da despesa previstos;
18. As projecções de proveitos deverão ser realistas, assentando na análise da produção realizada, codificada e
facturada nos anos anteriores no âmbito do contrato-programa, de forma a garantir a efectivação dos
proveitos inscritos no Orçamento Económico.

Lisboa, 26 de Outubro de 2010
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Anexo II
Despacho do Senhor Secretário de Estado da Saúde de 26 de Outubro de 2010
e

Despacho Conjunto dos Ministérios da Finanças e da Administração Pública e da Saúde,
de 30 de Novembro de 2010
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Anexo III
Modalidade de Pagamento para a Infecção VIH/Sida

Objectivo
Esta modalidade de pagamento, tem por objectivo assegurar o acesso ao melhor tratamento disponível, de
acordo com o estado da arte, a todas as pessoas infectadas por VIH, através da promoção de medidas activas
de adesão à terapêutica e de qualidade de cuidados, no quadro da efectiva implementação e operacionalização
de um modelo de gestão integrada da doença e, é sustentada no Programa Nacional de Prevenção e Controlo da
Infecção VIH/Sida 2007-2010.
Enquadramento
Em Portugal estima-se que existem cerca de 32.000 indivíduos infectados (19.000-53.000). Não se conhece a
dimensão das infecções por diagnosticar e o número de indivíduos a necessitar de terapêutica anti-retrovírica.
Como reflecte o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/Sida 2007-2010, em Portugal, ao
contrário dos restantes países desenvolvidos, a incidência de SIDA e a mortalidade associada à infecção
permaneceram essencialmente estáveis, apesar do acesso generalizado aos esquemas terapêuticos
combinados, questionando a eficiência e efectividade do processo. No contexto da Região Europeia da OMS (53
Países), Portugal apresenta a segunda maior incidência de infecção VIH (251,1 casos por 1.000.000), e a maior
incidência de SIDA (79,5 casos por 1.000.000). Adicionalmente, a infecção VIH/Sida constitui a mais
representativa causa de morte no País entre os 30 e 39 anos. Entre 1988 e 2005 morreram cerca de 12.674
pessoas por doenças associadas à infecção VIH/Sida.
Em 2005, de 75 unidades hospitalares analisadas, 46 forneciam antiretrovíricos a cerca de 18.679 doentes. Ao
analisarmos, por quartis, o número de doentes em tratamento, verificamos que os hospitais dos dois quartis
inferiores tratavam menos de 132 doentes, inclusive; os hospitais do quartil superior acompanhavam mais de 543
doentes em terapêutica. Cerca de 43,5% (20/46) dos hospitais forneciam medicamentos a menos de 100
doentes. Por região de saúde, 60,4% dos doentes eram acompanhados em Lisboa e Vale do Tejo, 27,5% no
Norte, 7,1% no Centro, 4,3% no Algarve, e apenas 0,8% no Alentejo.
Também em 2005, a despesa com internamento atingiu 25.681.487,00€, correspondendo a 4.372 episódios de
internamento.
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Entre 2004 e 2006, os encargos financeiros dos hospitais com anti-retrovíricos aumentaram em 45,9%,
87.544.337,00€ e 127.704.205,00€, respectivamente. A despesa, prevista para 2007, atinge os 142.391.150,45€.
A infecção pelo VIH/Sida, pelos elevados custos sociais e económicos associados e pela eficácia que a acção
pública pode ter na mitigação dos seus efeitos e consequentemente desses custos, é um dos domínios
prioritários do Plano Nacional de Saúde e do Programa do XVII Governo Constitucional.
Considerando que, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é responsável pela prestação de cuidados de saúde em
todas as fases da história da doença e a todos os indivíduos infectados pelo VIH e, a inexistência de um modelo
explícito de financiamento das unidades de saúde que seguem estes doentes em ambulatório, a Unidade
Operacional da Contratualização e Financiamento e a Coordenação Nacional para a Infecção VIH/Sida
desenvolveram, para o contrato-programa 2007, uma modalidade experimental de pagamento adicional dos
cuidados prestados, em ambulatório, aos doentes com infecção VIH que iniciam pela primeira vez terapêutica
com anti-retrovíricos.
A explicitação do modelo de financiamento da prestação de cuidados em ambulatório permite:


Aumentar a transparência e rigor do modelo, responsabilizando o prestador de cuidados e o financiador;



Aumentar a racionalização da prestação de cuidados, garantindo expressamente a sua qualidade,
equidade e acessibilidade;



Fortalecer a capacidade negocial das unidades hospitalares, visto possibilitar o planeamento e
orçamentação da prestação de cuidados.

Âmbito
O ritmo de novos conhecimentos no tratamento da infecção VIH/sida é crescente, exigindo às instituições e aos
médicos um maior grau de dedicação. Kitahata et al. (2000), sugerem que os clínicos com maior experiência
oferecem tratamento de melhor qualidade aos seus doentes. Tem sido sugerido que, hospitais com menos
doentes têm menor capacidade para fornecer estes serviços, limitando a capacidade de coordenação e apoio
entre serviços. Solomon et al. (2005) relatam que os serviços com mais de 100 doentes prestam cuidados de
melhor qualidade.
Em termos de internamento, Cunningham et al. (1999), observaram uma maior mortalidade (equivalente a mais 4
mortes em 100) em hospitais com menos de 229 episódios de altas/ano. A análise da gravidade da doença,
existência de comorbilidades, sexo e idade, não explicaram este diferencial.
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Adicionalmente, o efeito escala tem um elevado impacto na redução de custos: unidades com mais de 500
doentes apresentam um custo/doente inferior (Bozzette et al., 2001).
A conjugação destes múltiplos factores tem levado à formação de equipas multidisciplinares, com resultados
positivos na adesão terapêutica (Walsh & Sherr, 2002). A gestão de caso tem sido utilizada como parte integral
da prestação, aumentando a coordenação dos serviços existentes e melhorando a satisfação e qualidade de vida
das pessoas que vivem com a infecção, através de cuidados de saúde individualizados. Os serviços que têm
optado pela gestão de caso têm conseguido grandes benefícios na redução da despesa e do número de
hospitalizações, aportando coerência ao sistema de saúde (Sowell & Grier, 1995; Le et al., 1998; Feldman et al.,
1999; Reis, 1999; Singer et al., 1999; Katz et al., 2001; Parry et al., 2004).
Assim, as instituições envolvidas nesta contratação para 2010, representam cerca de 90% dos doentes em
tratamento.
Admite-se a inclusão de unidades hospitalares ou associações colaborativas de unidades hospitalares que
perfaçam mais de 400 doentes em tratamento. Por associações colaborativas, entende-se as unidades
hospitalares que:
1. Determinem um único responsável clínico para a prestação de cuidados a doentes infectados pelo VIH;
2. Possuam registo único para a infecção VIH;
3. Desenvolvam consultas descentralizadas de proximidade;
4. Pratiquem compra centralizada de medicamento antiretrovíricos.
Adicionalmente, poderão as unidades desenvolver parcerias formais para a gestão de caso com outras unidades
de saúde (e.g. estruturas do Instituto da Droga e da Toxicodependência, Unidades de Saúde Familiar,
Agrupamentos de Centros de Saúde), nomeadamente para a detecção precoce e referenciação da doença, no
acompanhamento clínico e, na dispensa de medicamentos. Simultaneamente, poderá ser equacionado o recurso
à telemedicina desde que integrada no processo produtivo das instituições envolvidas, potenciando assim, o
acompanhamento do doente à distância e facilitando o seu acesso aos cuidados.
Pressupostos
No âmbito do contrato-programa para 2011, a modalidade de pagamento mantêm os mesmos pressupostos de
inclusão de doentes, sendo apenas elegíveis doentes declarados ao Centro de Vigilância Epidemiológica das
Doenças Transmissíveis - Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge e que cumpram um dos seguintes
critérios:
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(1) Doentes sintomáticos: doença definidora de SIDA;
(2) Doentes com contagens de células CD4+ <350 cél. CD4+/mm3;
(3) Doentes com contagens de células CD4+> 350 cél. CD4+/mm3 e cumulativamente Carga Vírica>
100.000 cópias VIH-1 RNA/ml;
(4) Situações clínicas especificamente justificadas, como por exemplo a gravidez, poderão ser alvo de
pagamento.
Mantêm-se os mesmos pressupostos de financiamento, monitorização e indicadores constantes na Circular
Normativa N.º 6/ 2007 da ACSS:
“Número de doentes que não levanta terapêutica na data prevista sobre o total de doentes em
terapêutica para o período em causa”
“Número de doentes que faltam a duas consultas hospitalares sobre o total de doentes em terapêutica
para o período em causa ”
“Número de doentes que mantém cargas víricas indetectáveis após 6 meses de início da TAR sobre o
total de doentes em terapêutica há mais de 6 meses para o período em causa.”
Os doentes incluídos na modalidade durante os anos anteriores, transitam para 2011.
O valor a pagar por doente que inicia terapêutica baseia-se no estado da arte (recomendações terapêuticas) e é
de 920€/mês.
O nº de doentes a facturar mensalmente, deverá ser indicado pelo Director Clínico do Hospital e deverá estar de
acordo com a informação prestada no âmbito da monitorização e acompanhamento deste programa.
Mais se informa, que até à entrada do SI SI-VIDA, em desenvolvimento pela Coordenação Nacional para o VIHSida e em fase piloto, a ACSS mantém o processo de recolha e processamento de dados em vigor.
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Anexo IV
Saúde Reprodutiva – 2011
O conceito de Saúde Reprodutiva (SR) pressupõe uma visão holística dos cuidados prestados ao longo do ciclo
de vida reprodutiva do indivíduo. Abrange cuidados muito variados de que são exemplo: a contracepção, o
planeamento da gravidez, o apoio ao casal com dificuldade em conseguir uma gravidez, a vigilância pré-natal, o
acesso a serviços de interrupção de gravidez seguros. A SR constitui um todo indissociável, reconhecendo-se
que os ganhos obtidos num aspecto da SR tendem a potenciar ganhos nas restantes vertentes. É esta filosofia
que se pretende salientar ao reunir os vários anexos relativos à SR e ao introduzir alterações na metodologia do
contrato.

Diagnóstico Pré-Natal – 2011
Objectivo
Garantir, através do processo de contratualização, a consolidação do Programa Nacional de Diagnóstico PréNatal (DPN) através da melhoria do acesso e da qualidade da componente de ecografia obstétrica e do rastreio
bioquímico.
Fundamentação
Nos últimos anos verificaram-se mudanças significativas na área da saúde materna e infantil em Portugal, que se
traduziram, entre outras, na diminuição da mortalidade perinatal e infantil por causas evitáveis, assumindo as
anomalias congénitas maior relevo para os serviços e para a própria sociedade, representando no final da
década de 90, a 2ª causa de morte naqueles grupos etários. O estudo epidemiológico dos óbitos no período
perinatal alargado (publicado pela DGS) evidencia, desde 2003, uma redução dos óbitos por anomalias
congénitas, que ocupam, agora, o 4º lugar entre as causas de morte perinatal e infantil.
Para que seja possível continuar a melhorar este padrão é indispensável alargar a Rede de Centros que realizam
DPN com qualidade técnica. É além disso importante que cada centro assegure o investimento em sistemas de
tratamento da informação capazes de avaliar a acessibilidade e os resultados da intervenção que realiza na UCF.
No âmbito do DPN, a ecografia obstétrica é uma técnica imprescindível cujo rápido aperfeiçoamento, na última
década, induziu mesmo a criação de novas áreas de especialização como a medicina fetal, a cardiologia e a
nefrologia fetais. Com o desenvolvimento e a “universalização” desta técnica, tem sido sentida a necessidade de
a mesma ter de obedecer a critérios que permitam garantir, minimamente, a qualidade dos exames, pelo que
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foram publicados instrumentos normativos que definem o tipo de equipamento necessário, o modelo de relatórios
ecográficos a serem utilizados pelas unidades de ecografia e realizados cursos de aperfeiçoamento em ecografia
fetal para médicos do SNS.
O processo de contratualização procura potenciar alguns aspectos positivos já identificados e garantir o
cumprimento das prioridades estratégicas definidas para esta área:


no Plano Nacional de Saúde é afirmado “dar-se-á prioridade ao programa de DPN de forma a alcançar
um número crescente de grávidas e prestando especial atenção ao controlo de qualidade dos exames
ecográficos da gravidez”;



no mesmo documento afirma-se ser necessário “desenvolver uma estratégia de integração efectiva dos
diversos níveis de cuidados” e que “será privilegiada uma organização em clusters dos recursos
complementares a prestação dos cuidados existentes que permita ganhos de acessibilidade, eficiência e
efectividade para o sistema”;



a estrutura da Rede de Referenciação Materno - Infantil está solidamente implantada e é efectiva a
articulação entre os Hospitais de Apoio Perinatal (HAP e HAPDiferenciados) e os Centros de Saúde da
sua área;



o período de estabelecimento de novos modelos de organização e gestão dos hospitais e dos cuidados
primários em que nos encontramos, cria um ambiente propício à introdução de formas inovadoras de
complementaridade na prestação de cuidados;



as medidas propostas contribuem para a rentabilização do equipamento instalado na rede pública, para
a redução da despesa com exames (obrigatórios na vigilância pré-natal) actualmente realizados no
sistema convencionado e para a manutenção dos recursos financeiros dentro do próprio SNS;



as medidas propostas representam um forte contributo para a integração e continuidade de cuidados e
promovem a equidade no acesso a cuidados de qualidade;



existe alguma experiência já em curso e com resultados muito satisfatórios em termos de ganhos em
saúde.

Âmbito
Contratualização com os serviços de obstetrícia para a realização de ecografia obstétrica às grávidas seguidas
nos CS que constituem a Unidade Coordenadora Funcional (UCF), nas seguintes condições:
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Ecografia do 1º trimestre conjugada com rastreio bioquímico do 1º T – 11-14 semanas de gestação, e/ou
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Ecografia do 2º trimestre conjugada com consulta de risco obstétrico – 18- 22 semanas de gestação

Os critérios de inclusão que têm de ser satisfeitos pelos hospitais aderentes são:


Possuir sistema de informação de tratamento e análise de imagem ecográfica.



Possuir um terminal com o sistema de informação tratamento e análise de imagem ecográfica, no
laboratório do Hospital (Protocolo I). O rastreio bioquímico deve ser feito, preferencialmente, no próprio
hospital.



Ter ecografista com formação específica acreditado pela Fetal Medicine Foundation, ou ter competência
em ecografia obstétrica pela Ordem dos Médicos, ou ter curso de aperfeiçoamento em ecografia fetal
organizado pela DGS.



Disponibilizar agenda no Sonho, ou sistema similar, para marcações dos Centros de Saúde com quem
estão articulados.



Garantir articulação entre os sistemas de informação, nomeadamente, Sonho - Astraia ou equivalente. A
não existência de articulação entre o SI de suporte ao ecógrafo e o SI do Hospital, poderá ser
ultrapassada com a existência de um terminal no serviço de obstetrícia e a respectiva licença de
utilização que permitindo aceder ao SI do ecógrafo, permite o registo do acto (encerramento do caso)
substituindo a necessidade de interface entre as aplicações informáticas.

O Hospital, de acordo com o número de protocolos disponibilizados, irá responder a todas as grávidas de um
Centro de Saúde (em condições de serem protocoladas), só passando a articular com um segundo Centro de
Saúde quando o primeiro estiver totalmente coberto, e assim sucessivamente.
Os critérios de inclusão que têm de ser satisfeitos pelos Centros de Saúde são:


Considerar no protocolo apenas as grávidas seguidas totalmente no Centro de Saúde (CS). Excluem-se
deste grupo as grávidas que utilizam os serviços apenas para solicitar exames ao CS.



Garantir que todos os processos das grávidas são introduzidos atempadamente nos protocolos
(actuação proactiva).

Pressupostos


A articulação entre os Hospitais aderentes e os Centros de Saúde deve ser feita com a participação das
Unidades Coordenadoras Funcionais.



O hospital deve garantir a consulta de obstetrícia para avaliação do risco às 22 semanas.
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O resultado do rastreio bioquímico tem de ser combinado com o resultado da imagem ecográfica.



Existe articulação com a neonatologia para garantir os indicadores qualitativos.



20% da receita obtida pelo hospital reverte para as unidades de ecografia com a finalidade de gerar
receita que possibilite a renovação do equipamento e actualização dos recursos humanos, incentivando
assim a produtividade.

Indicadores


Nº de grávidas que seguiram o protocolo 1/total de grávidas seguidas no CS



Nº de grávidas que seguiram protocolo 2/total de grávidas seguidas no CS



Nº de grávidas que efectuaram protocolo 1 e 2/total de grávidas seguidas no CS



Nº de grávidas que não entraram no protocolo /total de grávidas seguidas no CS



Nº de fetos com anomalias diagnosticadas/total de grávidas do protocolo



Nº de anomalias detectadas, confirmadas pós-parto ou pós-IVG/nº total de anomalias diagnosticadas



Nº de Recém-Nascidos com anomalias detectadas no pós-parto cujas mães cumpriram o protocolo/ total
de grávidas do protocolo



Grau de satisfação das utentes que integraram o protocolo (inquérito na altura da alta pós-parto)

Preços
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o

Protocolo I – 41,80 € (inclui ecografia do 1º trimestre e o rastreio bioquímico)

o

Protocolo II – 71,60 € (inclui a ecografia do 2º trimestre e a consulta hospitalar)
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Interrupção da gravidez até às 10 semanas de gestação (I.G.) - 2011

Objectivo
Assumir a responsabilidade financeira pelo processo de interrupção da gravidez, até às 10 semanas de gestação,
em ambulatório.
Enquadramento
O hospital de apoio perinatal ou de apoio perinatal diferenciado é responsável, do ponto de vista financeiro, pelo
processo de interrupção da gravidez, até às 10 semanas de gestação, em ambulatório, independentemente de
poder contratualizar parte ou a totalidade dos serviços com outras entidades.
Nestes casos, ficará aquele hospital responsável pelos fluxos financeiros inerentes ao pagamento dessa
prestação de serviços. Nas situações em que houver lugar à facturação entre instituições do Serviço Nacional de
Saúde, serão aplicados como valores de referência os constantes do Anexo III da Portaria nº 839-A/2009 de 31
de Julho, na falta de protocolo ou contrato de prestação de serviços.
Procedimentos
Para a interrupção da gravidez até às 10 semanas de gestação, devem os hospitais criar uma consulta de
especialidade com designação diferenciada das demais, registando todas as consultas realizadas à mulher para
efeitos de interrupção da gravidez.
No caso da interrupção medicamentosa da gravidez até às 10 semanas de gestação, na consulta que
corresponder à administração do Mifepristone à mulher (Circular Normativa nº 9/SR de 21/06/07 da Direcção
Geral da Saúde), deve o hospital registar o código 35200 - I.G. medicamentosa em ambulatório, de acordo com a
Portaria nº839-A/2009 de 31 de Julho.
No caso da interrupção cirúrgica da gravidez até às 10 semanas de gestação, quando for realizado o
procedimento de aspiração por vácuo (Circular Normativa nº 10/SR de 21/06/07 da Direcção Geral da Saúde),
deve o hospital registar o código 35205 - I.G. cirúrgica em ambulatório, de acordo com a Portaria nº839-A/2009
de 31 de Julho.
O episódio de interrupção da gravidez até às 10 semanas de gestação, por via cirúrgica, fica concluído aquando
da realização do procedimento cirúrgico.
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O episódio de interrupção da gravidez até às 10 semanas de gestação, por via medicamentosa fica concluído
aquando da consulta de follow-up (Circular Normativa nº 9/SR de 21/06/07 da Direcção Geral da Saúde),
www.dgs.pt (Área de acesso restrito para preenchimento de formulários) .
Na ausência desta consulta, por não comparência da mulher, deve o hospital dar por concluído o episódio de
interrupção de gravidez até às 10 semanas aquando última consulta realizada no âmbito do mesmo episódio.
Metodologia
A definição dos preços compreensivos para I.G. medicamentosa e para I.G. cirúrgica em ambulatório teve por
base as normas definidas pela Direcção-Geral da Saúde publicadas em Circulares Normativas e os preços
estabelecidos para GDH e actos em ambulatório na Portaria839-A/2009 de 31 de Julho.
A opção pela definição de um preço compreensivo prende-se com o facto de se entender que esta forma de
financiamento, ao englobar e pressupor a realização de todos os actos, medicamentos e dispositivos
considerados nos protocolos para I.G. até às 10 semanas de gestação definidos pela Direcção-Geral da Saúde, é
ela própria um mecanismo de garantia do cumprimento desses protocolos Neste cálculo estão contemplados os
métodos de contracepção a disponibilizar à mulher.
De acordo com a Circular Normativa da DGS 11/SR de 21/06/07 “os serviços devem ter disponíveis para
utilização imediata contraceptivos, em particular aqueles cujo início pode ser simultâneo ao processo de
interrupção, como o dispositivo intra-uterino e o implante”.
Considerando o actual padrão de distribuição de contracepção, tal como consta dos relatórios de IVG publicados
pela DGS e salvaguardando a livre escolha do método contraceptivo pela mulher propõe-se a utilização de um
indicador para a avaliação de boas práticas de acessibilidade a métodos contraceptivos pós-IVG em consulta.
Indicador de acessibilidadeii:
(Nº mulheres a quem é fornecido pelo hospital método de contracepção de longa duração / Nº total de mulheres
que realizam IVG no hospital) X 100

Meta>

=

25 %

iiÉ considerada neste indicador, toda a actividade da responsabilidade do hospital, quer seja realizada no próprio hospital ou subcontratada.
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Considera-se como “método de longa duração”: DIU de cobre; DIU medicado com levonorgestrel; Implante
contraceptivo e Laqueação tubária bilateral.
A forma de operacionalização do pagamento por preço compreensivo deverá estar associada ao registo no
formulário electrónico que suporta a Declaração Obrigatória à Direcção-Geral da Saúde e possuir os mecanismos
que impeçam a duplicação de facturação. A facturação das instituições no âmbito do Contrato-Programa será
confrontada com os registos do formulário electrónico.
Preços
O preço compreensivo proposto é de 341,00€, para a I.G. medicamentosa em ambulatório e de 444,00€ para a
I.G. cirúrgica em ambulatório.
O preço proposto para a I.G. cirúrgica em ambulatório é inferior ao preço em vigor para o GDH 381 em
ambulatório (931,56€), situação que está associada ao facto de se considerar que o método de I.G. agora
proposto é efectuado em situações de menor risco ou complexidade.
Facturação
A facturação da interrupção medicamentosa da gravidez será efectuada por código 35200 - IG, ao preço previsto
na132/2009 de 30 de Janeiro, não havendo lugar à facturação independente de consultas, actos ou
medicamentos registados no âmbito do mesmo episódio de interrupção medicamentosa da gravidez.
A facturação da interrupção cirúrgica da gravidez será efectuada por código 35205 - IG, ao preço previsto na
Portaria nº132/2009 de 30 de Janeiro, não havendo lugar à facturação independente de consultas, actos,
procedimentos ou medicamentos registados no âmbito do mesmo episódio de interrupção cirúrgica da gravidez.
Caso a interrupção da gravidez até às 10 semanas, por qualquer das vias, dê lugar ao internamento da mulher, a
facturação do episódio de interrupção da gravidez processa-se por GDH, de acordo com as regras estabelecidas
nos artigos 5º e 6º da Portaria nº132/2009 de 30 de Janeiro.
Nestes casos, o hospital deverá proceder à anulação dos códigos de interrupção da gravidez até às 10 semanas
de gestação (35200 ou 35205), não havendo lugar à facturação de quaisquer consultas, actos, procedimentos ou
medicamentos registados no âmbito do mesmo episódio de interrupção da gravidez que originou o internamento.
O disposto no parágrafo anterior aplica-se ainda às situações de readmissão da mulher, no internamento, num
período de setenta e duas horas a contar da realização da última consulta de interrupção da gravidez até às 10
semanas de gestação.
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No caso da interrupção da gravidez após as 10 semanas de gestação, a facturação processa-se por GDH, de
acordo com as regras estabelecidas nos artigos 5º, 6º e 18º da Portaria nº 132/2009 de 30 de Janeiro.
Na interrupção da gravidez após as 10 semanas de gestação efectuada em ambulatório, o registo, codificação e
facturação seguem as regras gerais aplicáveis aos GDH de ambulatório.
Na interrupção medicamentosa da gravidez após as 10 semanas de gestação em ambulatório (GDH 380 –
Aborto sem dilatação e curetagem), no SONHO, ou sistema informático equivalente, há que registar o adequado
Diagnóstico Principal associado ao código 00005, Administração de Mifepristone, correspondente ao código
99.99 da CID – 9 – MC.
20% da receita obtida pelo hospital deve reverter para o Serviço/Unidade com a finalidade de gerar receita que
possibilite a renovação do equipamento e actualização dos recursos humanos, incentivando assim a
produtividade.
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Anexo V
Gestão Integrada da Doença Renal Crónica – Diálise – 2011

Objectivo
A modalidade de pagamento por preço compreensivo tem por objectivo assegurar o acesso ao melhor tratamento
disponível para os doentes com insuficiência renal crónica que necessitam de efectuar terapêuticas de
substituição da função renal, de acordo com o estado da arte e no respeito pelas boas práticas e pela segurança
do doente, no quadro da efectiva implementação e operacionalização de um modelo de gestão integrada da
doença.
Fundamentação
A definição do modelo de financiamento “Pagamento por preço compreensivo”, que constitui uma aproximação
ao modelo de pagamento pelos resultados (P4P), e a sua associação à gestão de uma doença crónica, segue
uma tendência internacional e deve-se ao facto destas doenças afectarem uma “fatia” cada vez maior de
população (incluindo os grupos etários mais jovens), e de assumirem um papel cada vez mais relevante no
consumo dos recursos de saúde.
Além disso, o objectivo de associação do modelo de financiamento “Pagamento por preço compreensivo” ao
modelo de Gestão Integrada de Doença aplicado à insuficiência renal crónica, é de que este funcione como uma
alavanca para ultrapassar alguns dos constrangimentos e problemas dos actuais modelos de organização dos
cuidados e de financiamento associados às doenças crónicas, destacando-se de entre eles:


Financiamento ao acto desligado dos resultados;



Deficiências no controlo de custos e de actividade;



Relações de mercado pouco claras para os vários intervenientes;



Integração insuficiente de cuidados com reflexos na qualidade dos serviços prestados;



Ausência de informação sistematizada e coerente tanto a nível clínico como económico-financeiro.

O preço compreensivo estabelecido resulta de um trabalho conjunto de estudo e consensualização desenvolvido
ao longo do ano de 2007 pelo Grupo de Trabalho da Direcção-Geral da Saúde/Administração Central do Sistema
de Saúde, em conjunto com um conjunto alargado de parceiros, nomeadamente a Comissão Nacional de Diálise
e a Sociedade Portuguesa de Nefrologia. Este preço engloba as Sessões de Diálise, os Medicamentos e os
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, relativos ao tratamento hemodialítico, compreendendo,
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ainda, as intercorrências que podem surgir no decurso do respectivo tratamento e que sejam passíveis de
correcção nas Unidades de Diálise.
Apesar de este modelo de financiamento agregar um conjunto de componentes, não deve ser inibitório do
expectável investimento contínuo em novas terapias que venham a surgir, uma vez que, tal como a sua própria
definição, mais do que a monitorização da quantidade de actos/procedimentos/medicamentos efectuados, o
fundamental é garantir o acompanhamento e a monitorização dos resultados dessas actividades.
O desenvolvimento do sistema de informação de gestão da doença renal crónica, no âmbito da implementação
do modelo gestão integrada da doença, permite acompanhar resultados e monitorizar a qualidade dos cuidados
prestados, bem como fornecer informação sobre todos os aspectos relevantes relacionados com os tratamentos
e a evolução da doença constituindo-se, assim, como instrumento essencial para a aplicação do preço
compreensivo.
Por outro lado, passa a ser obrigatório para todos os hospitais e entidades convencionadas de diálise, registar
todos os actos, procedimentos, medicamentos e exames relativos a cada doente no sistema de informação
(Plataforma da Gestão Integrada da Doença), com respeito pelas regras deontológicas, segredo profissional e
protecção dos dados pessoais, de forma a garantir a monitorização, acompanhamento e avaliação dos resultados
dessas actividades.
Neste sentido, foram estabelecidas metas e objectivos com implicações directas no pagamento dos serviços e na
manutenção do contrato.
Pressupostos
Assim, esta modalidade assenta nos seguintes pressupostos:


Os doentes com doença renal crónica têm acesso garantido aos cuidados de saúde de que necessitem;



Os cuidados de saúde devem ser prestados de forma integrada, com vista a aumentar a qualidade de
vida e o bem-estar dos doentes;



Os cuidados de saúde devem ser prestados de acordo com elevados padrões de qualidade, efectividade
e eficiência técnica;



Os instrumentos de monitorização devem ser actualizados, com recurso ao sistema de informação de
gestão da insuficiência renal crónica, assente na plataforma de gestão integrada da doença da DirecçãoGeral da Saúde, de modo a permitirem a disponibilização de informação útil e atempada;
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Os doentes devem ter um papel activo no processo de gestão da sua doença;
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É fixado um montante financeiro compreensivo global por doente para um determinado período de
tempo – a semana;



É estabelecida uma relação directa e explícita entre financiamento e cumprimento dos parâmetros de
serviços, em concordância com as metas e objectivos fixados.

Âmbito
Os preços agora estabelecidos aplicam-se ao universo de todos os doentes insuficientes renais crónicos
referenciados, cuja terapêutica de substituição da função renal seja efectuada nas modalidades de hemodiálise
convencional e técnicas afins e de diálise peritoneal, não podendo ser adoptados quaisquer critérios clínicos de
exclusão de doentes por parte dos hospitais.
Estes preços aplicam-se apenas aos doentes com insuficiência renal crónica integrados em programa de
ambulatório programado na unidade de diálise do hospital.
Obrigações
1. Os hospitais obrigam-se a:


Desenvolver a sua actividade garantindo a humanização e qualidade dos serviços prestados, bem como
a segurança dos doentes, aferidas através de indicadores definidos no Manual de Boas Práticas em
Hemodiálise publicado em Diário da República, actualizados sempre que a evidência científica o
aconselhe;



Permitir aos organismos do Ministério da Saúde, através do seu sistema de informação de gestão da
doença renal crónica, o acesso aos elementos relativos a cada doente necessários à gestão integrada
da doença, no respeito pelas regras deontológicas e do segredo profissional;



Prestar cuidados de saúde de qualidade aos utentes do Serviço Nacional de Saúde, em tempo útil, nas
melhores condições de atendimento e a não estabelecer qualquer tipo de discriminação;



Disponibilizar toda a informação necessária e prestar toda a colaboração na realização de inspecções e
auditorias efectuadas pelos organismos do Ministério da Saúde.



Inserir os novos doentes insuficientes renais crónicos em diálise na Plataforma de Gestão Integrada da
Doença – Módulo IRC na Plataforma, preenchendo os formulários de Registo Inicial do Doente,
actualizando os seus dados demográficos e realizando as requisições de transporte e transferência, nos
casos aplicáveis.

O não cumprimento das obrigações referidas implica a suspensão dos pagamentos.
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Os organismos do Ministério da Saúde obrigam-se a:


Efectuar o pagamento dos cuidados de saúde prestados, de acordo com o disposto na Circular
Normativa da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., relativa às regras de facturação e
pagamentos;



Monitorizar, acompanhar e avaliar os cuidados de saúde prestados;



Divulgar junto dos hospitais os resultados das inspecções e auditorias realizadas pelos organismos do
Ministério da Saúde.

Modalidade do Preço


O preço compreensivo referido, abrange todos os encargos relativos às sessões de diálise, ao
acompanhamento médico dos doentes, ao controlo e avaliação, aos exames, às análises e aos
medicamentos necessários ao tratamento da insuficiência renal crónica, às transfusões de sangue, à
reparação de acessos vasculares definitivos, bem como a todas as intercorrências passíveis de ser
corrigidas, no âmbito da gestão clínica de caso.



Os elementos integrantes das componentes do preço, que serviram de referência ao cálculo do preço
compreensivo, serão revistos sempre que a evidência científica o aconselhe, sendo a sua divulgação
assegurada pela Direcção-Geral da Saúde, através de Circular Normativa.



Os indicadores de monitorização de resultados constarão de Circular Normativa, a emitir pela DirecçãoGeral da Saúde, após audição das estruturas profissionais e técnicas neste âmbito, a qual poderá ser
revista, anualmente e sempre que a evidência científica o aconselhe.

Preço
Redução em 1,95% do preço fixado de 547,94€/doente/semana no Contrato-Programa de 2008 e que vigora
desde 1 de Janeiro de 2008, passando a 537,98€/doente/semana.
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Anexo VI
Psiquiatria e Saúde Mental – 2011

Os problemas de saúde mental constituem actualmente a principal causa de incapacidade e uma das mais
importantes causas de morbilidade nas nossas sociedades. De facto, as necessidades no âmbito da saúde
mental são de tal magnitude que exigem respostas atempadas e criativas dos serviços de saúde, com o
envolvimento de outras estruturas públicas e de instâncias da comunidade, no âmbito de uma política nacional
clara, dinâmica e adaptada à exigência dos nossos dias.
Prevê -se para o futuro um incremento significativo da prevalência de doenças psiquiátricas, e em particular de
casos de demência, a que não é alheio o aumento da esperança de vida e consequente envelhecimento da
população. Prevê-se igualmente um impacte crescente na sociedade portuguesa de problemas directa ou
indirectamente relacionados com a saúde mental, como sejam os problemas de violência doméstica, o abuso de
álcool e drogas, ou a delinquência juvenil.
Os recursos financeiros disponíveis para a saúde mental situam-se num nível baixo, considerando a contribuição
real das doenças mentais para a carga global das doenças. A análise dos dados disponíveis mostra ainda que os
recursos financeiros se encontram distribuídos de uma forma muito assimétrica entre as várias regiões do País,
entre os hospitais psiquiátricos e os departamentos de hospitais gerais, entre o internamento e o ambulatório. O
internamento continua a consumir a maioria dos recursos, quando toda a evidência científica mostra que as
intervenções na comunidade, mais próximas das pessoas, são as mais efectivas e as que colhem a preferência
dos utentes e das famílias. Uma consequência inevitável desta distribuição de recursos é o reduzido
desenvolvimento de serviços na comunidade registado em Portugal. Muitos serviços locais de saúde mental
continuam reduzidos ao internamento, consulta externa e, por vezes, hospital de dia, não dispondo de equipas de
saúde mental comunitária, multidisciplinares, com programas de gestão integrada de casos, intervenção na crise,
trabalho com as famílias, entre outros.
A prestação de cuidados ao nível da comunidade é mais efectiva, permitindo uma maior acessibilidade aos
serviços, um seguimento mais continuado e abrangente dos doentes mentais graves, e uma melhor colaboração
entre as equipas de cuidados de saúde mental especializadas e os cuidados primários na resposta às
necessidades das pessoas com doenças mentais comuns e na implementação de programas de promoção e
prevenção. A prestação de cuidados ao nível da comunidade é também mais custo-efectiva, contribuindo para
uma racionalização da despesa. Este acompanhamento permanente do estado de saúde dos cidadãos modera a
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utilização de cuidados desnecessários (gatekeeping), e evita no longo prazo a necessidade de cuidados mais
dispendiosos.
Com efeito, tal como é reconhecido no Plano Nacional de Saúde Mental, os serviços de saúde mental em
Portugal têm tido um sistema de gestão e financiamento limitador do desenvolvimento de cuidados na
comunidade. De uma forma genérica, os DPSM, não só não têm tido a autonomia, a capacidade de decisão e
participação necessárias ao desenvolvimento destes serviços. Como mostra a experiência de 15 anos, com este
sistema de gestão inibe o cumprimento das funções que lhes estão atribuídas.
Neste contexto, a Coordenação Nacional para a Saúde Mental pretende promover a prestação de cuidados de
saúde mental na comunidade e no futuro o desenvolvimento de respostas multidisciplinares, nomeadamente pela
incorporação de actividades não médicas efectuadas de forma autónoma.
Assim, em 2011 a Coordenação Nacional para a Saúde Mental aplicará o seguinte mecanismo de incentivo à
realização de consultas de psiquiatria na comunidade:
Majoração em 20% das consultas médicas da psiquiatria realizadas na comunidade.
Assim, as instituições deverão nomear, de modo inequívoco, as consultas médicas de psiquiatria realizadas na
comunidade, de modo a permitir a sua identificação nos Sistemas de Informação e a sua facturação. A CNSM
atribuirá uma majoração de 20% sobre o preço praticado para o grupo de financiamento hospitalar respectivo. No
primeiro ano, o volume de consultas de psiquiatria realizadas na comunidade objecto de majoração não deverá
ser superior a 20% das restantes consultas de psiquiatria.
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Anexo VII
Consulta a Tempo e Horas
Introdução
O programa Consulta a Tempo e Horas (CTH) abrange, desde Setembro de 2009, 100% dos hospitais e
unidades de cuidados primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Preconiza a adopção de normas e
mecanismos de referenciação dos pedidos de consulta hospitalar, espelhadas em regulamento próprio (Portaria
nº 615/2008, de 11 de Julho)
O programa CTH tem por finalidade melhorar o acesso dos utentes às primeiras consultas de especialidade
hospitalar. Através do sistema electrónico (SICTH) que lhe está associado é efectuada a referenciação, o
processamento dos pedidos e o registo da informação respeitante a cada um dos passos fundamentais:
agendamento, convocação do utente, realização da consulta. O SICTH permite a troca de informação clínica
entre o médico emissor e o médico hospitalar da especialidade de destino.
O programa CTH tem mostrado relevância na gestão da primeira consulta e na análise da capacidade de
resposta das instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Fornece dados para a monitorização
do tempo de resposta ao pedido, de acordo com a prioridade atribuída à situação do utente e do cumprimento do
Tempo Máximo de Resposta Garantido, estipulado na Portaria nº 1529/2008, de 26 de Dezembro.
Há que salientar que as instituições envolvidas – hospitais, unidades de cuidados primários, ARS - deverão
procurar maior autonomia na análise dos dados, com recurso à ferramenta específica do CTH (ADW-CTH), por
forma a que a informação obtida possa ser integrada, como input, no fundamento das decisões relacionadas com
a oferta e a procura das consultas de especialidade.
Os hospitais devem promover a qualidade da informação no SICTH e proceder, em permanência, ao acerto dos
dados do “histórico” que possam não se encontrar correctos. A UCCTH promoverá a tomada das medidas que, a
montante, são necessárias e que poderão passar pelo envolvimento das unidades de cuidados primários e das
URCTH.
Quanto à utilização do SICTH, há grande margem de melhoria logo que fiquem garantidas boas condições infraestruturais no que toca à capacidade de comunicação/largura de banda que é, sobretudo, deficitária a nível de
algumas unidades de cuidados primários (antigas extensões de centros de saúde, por exemplo). Outras
dificuldades reportadas pelas entidades integradas no CTH prendem-se com a motivação e/ou necessidade de
formação dos profissionais que são utilizadores actuais ou potencias do aplicativo. A este propósito, cabe referir
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que a ACSS, IP inscreveu no QREN (POPH 2011) uma linha de apoio a candidaturas de formação no âmbito do
CTH, a ser utilizada pelas instituições no âmbito dos respectivos planos de formação.
A Consulta a Tempo e Horas mantém-se como prioridade de intervenção do Ministério da Saúde em 2011.
Contratualização com Hospitais – proposta de indicadores para 2011
Tendo em conta a experiência do ano anterior, e a necessidade de reforçar a monitorização e acompanhamento
de métricas que reflictam directamente a intervenção das entidades hospitalares, o Modelo de Monitorização e
Acompanhamento para 2011, mantém os indicadores:
1. % de 1ºs CE realizadas e registadas no CTH no total de CE realizadas no Hospital
2. % de Pedidos de 1ªs CE triados no total de Pedidos de 1ªs CE ( no CTH)
3. % de 1ªs CE com tempo de espera superior a 150 dias no total de 1ªs CE ( no CTH)
4. Tempo Máximo até à realização da 1ª CE (CTH)
5. Tempo médio de avaliação do pedido e marcação da consulta
6. Tempo médio até à realização da consulta
e promove a inclusão do indicador
7. Tempo médio entre a marcação e a realização da consulta
No que respeita aos indicadores de avaliação: 5. “Tempo médio de avaliação do pedido e marcação da consulta”,
6. “Tempo médio até à realização da consulta” e 7. “Tempo médio entre a marcação e a realização da consulta”,
o modelo contempla a respectiva desagregação para cada um dos três níveis de prioridade atribuída na triagem
às situações clínicas (muito prioritário, prioritário, normal).
Compromissos 2011
1) Triagem de todos os pedidos e marcação da consulta no tempo definido no Regulamento da CTH (Informaçãobase: indicadores 2 e 4. Ver tabela seguinte).
2) Objectivos de melhoria do acesso
Tendo a análise realizada pelas URCTH, em relação à procura de primeiras consultas, os valores observados
para os indicadores constantes na tabela que segue, propõe-se a contratualização de metas de melhoria para os
indicadores 3, 4, 5, 6 nas especialidades que se apresentem como mais problemáticas no que respeita ao
acesso.
Existindo informação respeitante ao ano transacto (2010) sugere-se que as ARS, IP, estabeleçam para cada um
dos indicadores do ponto anterior, um decréscimo percentual a obter em 2011 (10%?).
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Indicadores
Indicador

1

2

1ªs consultas realizadas e
registadas no CTH
relativamente ao total de 1ªas
consultas realizadas no
Hospital
(%)
Pedidos de 1ª consulta triados
relativamente ao total de
pedidos de 1ª consulta emitidos
em 2011 (no sistema
electrónico CTH)

Numerador

Denominador

Observações

Nº de 1ªs consultas
realizadas e registadas no
CTH em 2011

Nº total de 1ªs
consultas realizadas
no Hospital em 2011
(Fonte: SICA)

Destina-se a mostrar a proporção de
pedidos recebidos por via electrónica
(provenientes das unidades de cuidados
primários).

Nº pedidos triados em 2011

Nº de pedidos de 1ª
consulta inscritos no
sistema (CS) em
2011

Visa colocar em evidência a dimensão de
pedidos não triados e chamar a atenção
para a necessidade de ser efectuada a
triagem no tempo previsto no
Regulamento da CTH

Nº total de 1ªs
consultas realizadas
em 2011 cujo pedido
inicial foi inscrito no
sistema (CS) em
2011

Destina-se a chamar a atenção para uma
situação que deverá constituir excepção,
só justificável por razões não imputáveis
ao hospital (ex: adiamento da data por
impossibilidade de comparência do
doente)

(%)

3

4

1ªs consultas realizadas num
prazo >150 dias / total de 1ªs
consultas realizadas ( %)

1ªs consultas realizadas
num prazo >150 dias em
2011

Tempo médio de avaliação do
pedido e marcação da consulta
(dias). Corresponde ao nº
médio de dias que decorreram
desde a chegada do pedido ao
hospital até à marcação da
consulta

Somatório do nº de dias
que decorreram nas fases
de pré-triagem, triagem e
pós-triagem, para todos os
pedidos emitidos (que
deram entrada no hospital)
e que atingiram o estado
“marcado” em 2010 (numa
especialidade)

Nº de pedidos de 1ª
consulta inscritos no
sistema (CS) em
2011 e que atingiram
o estado “marcado”
em 2011 (na mesma
especialidade)

Trata-se de um indicador exclusivamente
influenciado por procedimentos do
hospital (fases de pré-triagem, triagem e
pós-triagem). De acordo com o
Regulamento não deve exceder 3 dias.

Somatório do nº de dias
que decorrem desde a
marcação no hospital até à
realização da consulta

Nº de pedidos com
consulta realizada em
2011 cujo pedido
inicial foi inscrito no
sistema (CS) em
2011

O indicador reflecte o tempo acumulado
que decorre entre o procedimento de
marcação pelo administrativo do hospital
e a data de realização da consulta

Tempo médio entre a marcação
e a realização da consulta

5

(consultas realizadas)

6

Tempo médio até à realização
da consulta (consultas
realizadas)

7

Tempo máximo até à realização
da consulta (consultas
realizadas)

Somatório do nº de dias
que decorrem desde a
inscrição até à realização
da consulta

Nº de pedidos com
consulta realizada em
2011 cujo pedido
inicial foi inscrito no
sistema (CS) em
2011
Considerados os
pedidos com consulta
realizada em 2010
cujo pedido inicial foi
inscrito no sistema
(CS) em 2010

O indicador reflecte o tempo acumulado
de realização dos vários procedimentos
no processamento dos pedidos, nos
centros de saúde e nos hospitais.
O valor reflecte o tempo máximo
observado na resposta para um
determinado pedido de consulta numa
especialidade. Corresponde ao somatório
do tempo de execução de cada um dos
procedimentos, nos centros de saúde e
nos hospitais.
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Anexo VIII
Formação de Internato Médico – 2011

Na sequência da manutenção de uma linha de financiamento para formação e investigação no âmbito do
Contrato-Programa e do determinado na metodologia aprovada para 2010, foi previsto um montante a atribuir aos
hospitais, de acordo com o número de internos afectos em função das capacidades formativas.
Atendendo às medidas de redução remuneratória previstas para 2011 na proposta de Lei Orçamental o valor
anual a financiar associado à formação médica do 1º Ano (ano comum), será em 2011, nos Hospitais e Centros
Hospitalares cerca de 21.162,37 €. O financiamento referente ao 2º ano (vagas normais) reflecte uma
comparticipação evolutiva da remuneração, que procura acompanhar a gradual autonomia profissional dos
internos e a sua maior participação activa na produção, já objecto de pagamento individualizado. Desta forma, o
valor de financiamento representa 50% da remuneração base anual e corresponde a ao valor anual de
12.398,25€. Ainda relativamente ao 2º ano de internato médico, mas no que respeita às vagas preferenciais, com
compromisso de formação e com a própria instituição, estas serão objecto de um financiamento total e a 50%,
respectivamente.
Assim, os valores a atribuir em 2011 por interno serão os seguintes:
INTERNATO

Remuneração Base

% Remuneração Base

Valor Financiado /

Anual / Interno

Anual Financiada

Interno

1.º Ano (ano comum)

21.162,37 €

100%

21.162,37 €

2.º Ano (vagas normais)

24.796,50 €

50%

12.398,25 €

24.796,50 €

100%

24.796,50 €

24.796,50 €

50%

12.398,25 €

2.º Ano (vagas preferenciais c/
compromisso de formação)
2.º Ano (vagas preferenciais c/
a própria instituição)

Os valores a pagar aos hospitais serão objecto de facturação mensal, correspondente a 1/12 da remuneração
anual, a qual deverá ser acompanhada de listagem com identificação dos internos colocados nas instituições, nº
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de cédula profissional, nome, ano de internato, data de entrada em formação nos hospital e natureza da vaga
(caso se trate de vaga protocolada). Esta facturação deverá ser efectuada em “outras produções do SNS”.
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Anexo IX
Tabela de Preços – 2011
Grupos de financiamento

Preços 2010 (€)

Preços 2011 (€)

Variação

Internamento e ambulatório de GDH Médicos e Cirúrgicos (preço base):
1

2.396,25

2.300,40

-4,00%

2

2.396,25

2.300,40

-4,00%

3

1.841,56

1.767,90

-4,00%

4

1.936,91

1.859,43

-4,00%

Psiquiatria

85,22

85,22

0%

Psiquiatria (Estruturas Residenciais)

85,22

85,22

0%

Crónicos Ventilados

293,91

293,91

0%

Medicina Física e Reabilitação

247,05

247,05

0%

85,22

85,22

0%

1

124,62

119,64

-4,00%

2

110,5

106,08

-4,00%

3

46,27

44,42

-4,00%

4

70,00

67,20

-4,00%

1

137,08

131,60

-4,00%

2

121,55

116,69

-4,00%

3

50,90

48,86

-4,00%

4

77,00

73,92

-4,00%

1

95,07

91,27

-4,00%

2

137,92

132,40

-4,00%

3

39,35

37,78

-3,99%

4

69,11

66,35

-3,99%

Internamento de doentes crónicos:

Hansen

Consultas Médicas:
Consultas subsequentes

Primeiras consultas

Urgência (atendimento)*:
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Grupos de financiamento

Preços 2010 (€)

Preços 2011 (€)

Variação

Hospital de dia (sessão):
Hematologia

368,28

353,55

-4,00%

Infecciologia

517,64

496,93

-4,00%

Imunohemoterapia

368,28

353,55

-4,00%

Psiquiatria

38,26

36,73

-4,00%

Hospital Dia - Psiquiatria (Estr.Reabilitativas)

38,26

36,73

-4,00%

Outras, Pneumologia, Pediatria e Oncologia

25,27

24,26

-4,00%

547,94

537,25

-1,95%

28.492,88

27.937,27

-1,95%

Protocolo I

41,80

41,80

0%

Protocolo II

71,60

71,60

0%

IVG medicamentosa até às 10 semanas

341,00

341,00

0%

IVG cirúrgica até às 10 semanas

444,00

444,00

0%

920,00

920,00

0%

41,53

39,87

-4,00%

78,98

75,82

-4,00%

Tratamento de doentes em hemodiálise :
Hemodiálise (semana)
Diálise Peritoneal

Diagnóstico Pré-Natal :

Interrupção Voluntária da Gravidez

Doentes VIH/Sida em Ambulatório (doente/mês)

Domicílios (Consulta)

Dias de Permanência em Lar - IPO

* Hospitais com produção SUB paga ao preço do Grupo 3
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE
Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE
Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE
CH Tâmega e Sousa, EPE
CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, EPE
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
Centro Hospitalar Médio Tejo, EPE
Hospital Fernando da Fonseca, EPE
Centro Hospitalar Oeste Norte
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Grupos de Financiamento – 2011
Contrato-Programa 2011
Instituições
Hospital Joaquim Urbano
Hospital Nossa Senhora da Conceição - Valongo
Centro Hospitalar do Oeste Norte
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
Instituto Gama Pinto
Maternidade Dr. Alfredo da Costa
Centro Hospitalar de Torres Vedras
Hospital Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira
Hospital Distrital de Águeda
Hospital José Luciano de Castro - Anadia
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra
Hospital Visconde de Salreu - Estarreja
Centro Medicina de Reabilitação Rovisco Pais
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar
Hospital Distrital de Pombal
Hospital Cândido de Figueiredo - Tondela
Hospital Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos
Centro Hospitalar do Alto Ave, E.P.E.
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.
Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E.
Centro Hospitalar Nordeste, E.P.E.
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E.
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E.
Instituto Português Oncologia F. Gentil - Porto, E.P.E.
Hospital São João - Porto, E.P.E.
Hospital Magalhães Lemos, E.P.E.
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim/Vila do Conde, E.P.E.
Hospital Garcia da Orta, E.P.E. - Almada
Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca - Amadora/Sintra
Centro Hospitalar Barreiro\Montijo, E.P.E.
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.
Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E.
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E.P.E.
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Contrato-Programa 2011
Instituições
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E.
Centro Hospitalar Setúbal, E.P.E.
Hospital Curry Cabral, E.P.E.
Instituto Português Oncologia F. Gentil - Lisboa, E.P.E.
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.
Hospital Infante D. Pedro, E.P.E. - Aveiro
Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.
Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E.
Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E.
Hospitais Universidade de Coimbra, E.P.E.
Instituto Português Oncologia F. Gentil - Centro, E.P.E.
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria
Hospital S. Teotónio, E.P.E. - Viseu
Centro Hospitalar Barlavento Algarvio, E.P.E.
Hospital de Faro, E.P.E.
Hospital do Litoral Alentejano, E.P.E.
Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora

iii

Grupo
4
4
1iii
1
4
4
4
2
4
2
1
4
2
4
2
4
2

Despacho do Senhor Secretário de Estado da Saúde de 10 de Dezembro de 2010.
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