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1. Introdução 

Planear pressupõe intervir nos problemas e basear as decisões de intervenção em cada fase da recolha 

da informação e monitorização.  

Com o duplo objectivo de ter um documento estrategicamente orientador, identificando as grandes 

linhas de intervenção e objectivos estratégicos, e um instrumento de trabalho a utilizar pelos serviços de 

saúde, a Administração Regional de Saúde do Alentejo elaborou o Plano Regional de Saúde 2011-2016 

(PRS 2011-2016).  

Este documento assenta nas principais necessidades de saúde da população da Região Alentejo, 

identificadas e reconhecidas como prioritárias a partir do conhecimento actual da população, com base 

nas principais prioridades e orientações estratégicas definidas pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), ao nível Europeu e Nacional 1, e em estudos regionais sobre o estado de saúde no Alentejo, 

elaborados por grupos de trabalho nomeados. 

No PRS 2011-2016 do Alentejo, apresentam-se, inicialmente, algumas características demográficas e 

socioeconómicas da região, bem como uma análise sucinta de indicadores de mortalidade e morbilidade 

seguindo-se o perfil de recursos e serviços disponíveis.  

No item Grandes Linhas de Intervenção é feita uma abordagem sobre a obtenção de ganhos em saúde 

para a população, a promoção de um contexto favorável à saúde ao longo do ciclo de vida, o reforço do 

papel social e económico na saúde e na doença, o fortalecer a participação da região e do país na saúde 

global, a cidadania em saúde, a equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde, a qualidade em 

saúde e as políticas saudáveis.  

Relativamente às Necessidades em Saúde, abordam-se as principais patologias, identificando-se de 

seguida as estratégias e as acções a desenvolver no âmbito da prevenção primária, secundária e 

terciária, mercê de análises especializadas realizadas por um conjunto de peritos regionais reunidos para 

o efeito. 

No que respeita à Monitorização e Avaliação apresenta-se uma matriz para acompanhamento e 

verificação da efectivação das estratégias traçadas no momento de elaboração do Plano. 

Por último, apontam-se as diferentes fases e meios de comunicação com vista à divulgação do PRS 2012-

2016, no intuito de suscitar o interesse dos vários públicos e instituições de saúde para garantir que, 

através de um diálogo intersectorial e a mobilização de vontades, o Plano seja executado e se obtenham 

ganhos em saúde. 

                                                           
1 “Estratégias de Saúde na Europa”, Lisboa 2007; Ministério da Saúde. Direcção Geral da Saúde “Plano Nacional de 

Saúde 2004-2010”, Lisboa, 2004. 
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2. Metodologia 

 

A metodologia utilizada para elaboração do PRS 2011-2016 baseou-se essencialmente no cumprimento 

de cinco etapas: 

 

• A realização de um breve diagnóstico de situação, onde foi sumariado o perfil de saúde e o perfil de 

recursos, serviços e produção. Nesta etapa são resumidas as principais características demográficas e 

condições socioeconómicas, mortalidade, morbilidade, bem como os determinantes em saúde na região 

Alentejo; 

 

• A definição das grandes linhas de intervenção, que assenta nas orientações estabelecidas em sede de 

PNS 2011-2016. Particularmente são realçados os objectivos fundamentais para o sistema de saúde 

português e os seus eixos estratégicos. Foi considerada a definição e as recomendações elaboradas pelo 

ACS para cada um dos itens considerados; 

 

• Na terceira etapa definiram-se as necessidades em saúde na região. Estas foram identificadas com 

base nas prioridades nacionais definidas no PNS 2011-2016, nas características específicas e 

diferenciadoras da Região Alentejo e na consideração dos critérios de transcendência social, de 

vulnerabilidade à intervenção e na magnitude das patologias definidas; 

 

• Na quarta etapa, definiram-se os objectivos, indicadores e metas. Em termos metodológicos, os 

objectivos reflectem os outputs esperados dos sistemas de saúde, as dimensões, os seus atributos 

homogéneos e as metas foram estabelecidas a partir dos seguintes critérios: 

a) Sempre que a Região Alentejo apresenta o melhor valor entre as regiões do continente, 

optou-se por manter ou melhorar esse valor com o horizonte temporal de 2016; 

b) Sempre que a Região Alentejo não apresenta o melhor valor entre as regiões do continente, 

as metas foram estabelecidas a partir do valor médio entre dois valores de referência para cada 

indicador (o valor histórico da região e o valor mais próximo do histórico da região Alentejo, 

entre o melhor valor regional do continente e o valor médio do continente). 

 

• Numa quinta etapa constituíram-se painéis de peritos para cada uma das áreas consideradas 

prioritárias, nomeadamente: doença cardiovascular, cerebrovascular, diabetes, obesidade, oncologia e 

saúde mental e doença do foro psiquiátrico. Cada painel contou com profissionais de reconhecido 
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mérito profissional na Região Alentejo, com formações multidisciplinares tendo por consenso elaborado 

um conjunto de estratégias e acções necessárias para alcançar as metas definidas. A informação 

recolhida foi sujeita a um trabalho analítico que permitiu reorganizar os contributos em função do perfil 

estratificado dos utentes de serviços de saúde. 

 

No decorrer do cumprimento das etapas expostas anteriormente, recorreu-se como critério base à 

utilização dos últimos valores disponíveis. Foram consultadas as seguintes fontes principais de 

informação:  

 

• As estatísticas do INE; 

• O perfil de saúde da Região Alentejo; 

• Informação incluída no SICA; 

• Os valores do índice de necessidades em saúde da ACSS. 
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3. Saúde na Região 

3.1. Perfil de Saúde 
 

Neste ponto são abordadas as características principais da região no que respeita às suas condições 

demográficas e socioeconómicas, mortalidade, morbilidade e determinantes em saúde, que resultam de 

um trabalho prévio apresentado no documento “Perfil de Saúde da Região Alentejo” 2. Para uma análise 

mais aprofundada, a descrição apresentada deverá ser complementada pela consulta desse documento.  

 

a) Características demográficas e condições socioeconómicas 

• A Região de Saúde do Alentejo abrange uma população de 503.507 habitantes que representa 5% da 

população residente no Continente (Anexo III); 

 

• A Região de Saúde do Alentejo abrange uma área que corresponde a 31% do território do 

Continente, apresentando a mais baixa densidade populacional do país (18,5 habitantes por Km2); 

 

• Tem-se verificado, desde 1991 um decréscimo da população residente na Região Alentejo, tendo 

perdido, de 1991 para 2009, cerca de 40.000 habitantes. De acordo com as estimativas da população 

para 2050 esta tendência deverá acentuar-se, continuando a população a decrescer; 

 

• A perda populacional é acompanhada pelo decréscimo da população jovem e activa e pelo aumento 

da população idosa, traduzindo-se em termos demográficos num acentuado envelhecimento 

populacional. Em 2009, o índice de envelhecimento da Região de Saúde do Alentejo (187%) é o maior 

do Continente, sendo que o mais elevado é o da NUTS III do Alto Alentejo (208%); 

 

• A natalidade na Região de Saúde do Alentejo (8‰) é inferior à do Continente (9‰), e o índice 

sintético de fecundidade em todas as NUTS III é inferior ao necessário para garantir a substituição de 

gerações, que é de 2,1 filhos por mulher em idade fértil; 

 

• A esperança de vida à nascença e aos 65 anos na Região de Saúde do Alentejo tem aumentado 

acompanhando a evolução da esperança de vida no Continente; 

 

                                                           
2
 ARSA - Perfil de Saúde da Região Alentejo, Dezembro 2010. (disponível em www.arsalentejo.min-saude.pt ) 
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• De uma forma geral os indicadores relacionados com a capacidade de criação de riqueza revelam 

uma situação desfavorável da Região Alentejo quando comparada com a média do país. Os últimos 

dados disponíveis apontam para um PIB per capita e uma remuneração média inferior à média 

nacional. A excepção a esta realidade é o Alentejo Litoral, que apresenta valores superiores à média 

da região e de Portugal Continental. 

 

b) Mortalidade 

 

• Apesar de em 2009 a taxa de mortalidade infantil na Região de Saúde do Alentejo ter sido superior à 

do Continente, este valor não reflecte uma tendência observável na última década; 

 

• A taxa bruta de mortalidade nas NUTS III da Região de Saúde do Alentejo é superior à do Continente 

em todos os anos analisados (1992, 2001 e 2009), reflexo da estrutura etária da população; 

 

• Em 2006, os grandes grupos de causas de morte com maior peso relativo, considerando todas as 

idades, são as Doenças do Aparelho Circulatório, os Tumores Malignos e os Sintomas, sinais e 

achados não classificados em outra parte. As principais causas específicas de mortalidade foram as 

doenças cerebrovasculares, as doenças isquémicas do coração e a diabetes mellitus;   

 

• Em 2006, os grandes grupos de causas de morte prematura (<65 anos) mais frequentes foram os 

Tumores Malignos, as Doenças do Aparelho Circulatório e as Causas Externas de Mortalidade, 

enquanto que as principais causas específicas foram as doenças cerebrovasculares, as doenças 

isquémicas do coração, o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão e os acidentes de 

transporte. 

 

c) Morbilidade 

 

• A tensão arterial alta, a dor crónica e a doença reumática são as doenças crónicas que apresentam 

maior prevalência na Região de Saúde do Alentejo, apresentando valores inferiores aos verificados 

no Continente no que se refere às duas últimas doenças; 

 

• A prevalência auto-referida da diabetes apresenta valor superior na Região de Saúde do Alentejo em 

relação ao do Continente; 
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• A partir da prescrição de medicamentos em ambulatório estima-se que as doenças crónicas com 

prevalência mais elevada sejam: doenças cardiovasculares, psiquiátricas, diabetes, hiperlipidémia, 

disfunção ácida gástrica e doença respiratória crónica. Mais de 65% das condições crónicas 

identificadas ocorrem em pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; 

 

• As grandes categorias de diagnóstico com maior peso relativo nos internamentos de doentes por 

NUTS III da Região de Saúde do Alentejo, por causa, foram as Doenças e Perturbações do Aparelho 

Circulatório e do Aparelho Digestivo; 

 

• As doenças de declaração obrigatória com maior incidência em 2009 foram a tuberculose e a febre 

escaro-nodular; 

 

• O Programa Nacional de Vacinação tem mantido elevadas taxas de cobertura, que se reflectem na 

quase ausência de casos declarados das doenças alvo.    

 

d) Determinantes em Saúde 

 

• De acordo com o 4.º Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 (INS 2005/2006), da população 

residente com 18 e mais anos, mais de 50% tem excesso de peso ou é obesa, tanto na Região de 

Saúde do Alentejo (54,4%) como no Continente (52,2%); 

 

• Cerca de metade da população ingeriu bebidas alcoólicas no ano anterior à realização do inquérito, 

sendo o vinho e a cerveja as bebidas alcoólicas mais consumidas (83% e 73,2%, respectivamente); 

 

• Ainda de acordo com o INS 2005/2006, na Região de Saúde do Alentejo, cerca de 22% da população 

com 10 anos ou mais anos é fumadora, 16,3% é ex-fumadora e 61,4% nunca fumou. A percentagem 

de fumadores é maior no sexo masculino (33,7%) do que no feminino (10,7%); 

 

• O número de acidentes rodoviários corresponde a 5% do total do continente, mas revelam ter maior 

gravidade. Em 2009, o número de mortes por 100 acidentes com vítimas é superior em todas as 

NUTS III da Região de Saúde do Alentejo (4,8) ao observado no Continente, que foi de 2,1. 
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3.2. Perfil de Recursos e Serviços 
 

3.2.1. Organização dos Serviços 

 A Região de Saúde do Alentejo abrange os distritos de Portalegre, Évora, Beja e os concelhos de Alcácer 

do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines pertencentes ao distrito de Setúbal, num total de 48 

Centros de Saúde, um dos quais com Internamento e 8 com Serviço de Urgência Básica (SUB). Em 2010 

estavam em funcionamento 8 Unidades de Saúde Familiares (USF) e 6 Unidades de Cuidados na 

Comunidade (UCC). 

A organização dos serviços de saúde na Região Alentejo inclui (Figura 1): 2 Unidades Locais de Saúde (a 

ULS do Norte Alentejano, E.P.E. e a ULS do Baixo Alentejo, E.P.E.), 3 Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES do Alentejo Central I, do Alentejo Central II e do Litoral Alentejano) e 2 Hospitais E.P.E. (Hospital 

do Espírito Santo de Évora - HESE e do Litoral Alentejano -HLA). 

A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) é composta pelos Hospitais Doutor José Maria 

Grande de Portalegre e Santa Luzia de Elvas e pelos ACES do Caia e de São Mamede. 

Da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) fazem parte o Hospital José Joaquim Fernandes e 

o ACES do Baixo Alentejo (Anexo I)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de influência da ARS Alentejo e organização dos 

serviços de saúde por ACES 
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3.2.2. Utentes inscritos 

 

Quadro I. Distribuição dos utentes inscritos, na Região de Saúde do Alentejo, por ACES/ULS e sexo, 2010 

 

ACES/ULS 
Masculino 

Nº 
Feminino 

Nº 
Total 

Nº 

Alentejo Litoral 51.408 52.526 103.934 

Alentejo Central I 28.384 29.892 58.276 

Alentejo Central II 59.117 63.306 122.423 

ULSBA 67.886 70.166 138.052 

ULSNA 64.228 68.809 133.037 

Região Alentejo 271.023 284.699 555.722 

Fonte: SIARSA (2010) 

 

 

Gráfico 1. Distribuição proporcional dos utentes Inscritos, por grupo etário nos ACES/ULS, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIARSA (2010) 
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3.2.3. Recursos humanos 

Quadro II. Recursos Humanos nos Serviços Centrais da ARSA, IP e nos ACES/ULS da Região Alentejo - 2010 

 ACES/ULS 

 

ARSA, IP                               
Serviços 
Centrais 

 Alentejo 
Central I 

Alentejo 
Central II 

Alentejo 
Litoral 

ULSBA, EPE                          ULSNA, EPE                       

Médicos       

Não Especialistas 0 2 13 4 7 0 

Especialistas 3 38 74 50 88 93 

 Medicina Geral e Familiar/Clínica Geral 2 36 70 45 85 85 

      Pediatria 0 0 1 0 1 0 

      Saúde Pública 1 2 3 5 2 7 

     Outras Especialidades Médicas 0 0 0 0 0 1 

Total 3 40 87 54 95 93 

Enfermeiros       

De cuidados gerais 0 59 87 75 135 163 

Especialistas 1 10 15 10 38 7 

        Saúde Infantil e Pediatria 0 1 0 1 3 3 

        Saúde Materna e Obstetrícia 0 0 7 3 9 2 

       Enfermagem Médico-Cirúrgica 0 0 1 0 0 1 

        Saúde Mental e Psiquiatria 0 1 0 0 2 0 

        Reabilitação 0 1 2 1 5 1 

       Enfermagem Comunitária 1 7 4 5 - 0 

Outras - - - - 19 - 

Total 1 69 102 85 173 170 

Técnicos Superiores       

Serviço Social 2 1 3 2 4 2 

Outros Técnicos Superiores 
(1)

 47     3 
(2)

       8  
(2)

       5  
(2)

 0 8 

Total 49 4 11 7 4 10 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica       

Fisioterapeutas 0 1 2 1 9 10 

Higienistas Orais/Odontolgistas 0 1 4 4 3 3 

Técnicos de Radiologia 0 5 0 10 10 3 

Técnicos Análises Clínicas e Saúde Pública 4 1 1 0 5 0 

Técnicos de Saúde Ambiental 1 4 5 9 8 13 

Outros Técnicos 1 0 2 3 6 3 

Total 6 12 14 27 41 32 

Outros Profissionais       

Administrativo 40 66 97 85 135 115 

Serviços Gerais e Auxiliar 14 59 73 49 103 113 

Outro Pessoal 
(3)

 26     2  
(4)

     2  
(5)

      2  
(6)

 18 0 

Total 80 127 172 136 256 228 

Fonte: ARS Alentejo, I.P., ULSNA, E.P.E. e ULSBA, E.P.E. (31/12/2010) 
 
(1)

 Inclui Técnicos Superiores do Regime Geral e Técnicos Superiores de Saúde (Serviços centrais) 
(2) Inclui Técnicos Superiores do Regime Geral e Técnicos Superiores Saúde 
(3) Inclui Dirigentes, Informáticos e Fiscais de Obras (Serviços centrais) 
(4) Inclui dirigente intermédio e capelão 
(5)

 Inclui capelães
  

(6) Inclui dirigente intermédio e informático 
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Quadro III. Recursos Humanos nas Unidades Hospitalares da Região Alentejo - 2010 

 Hospitais/ULS 

 
ULS Baixo 

Alentejo, EPE 
Hosp. Espírito 

Santo, EPE 
Hosp. Litoral 

Alentejano, EPE 
ULS Norte 

Alentejano, EPE 

Médicos por Especialidade     

Cardiologia 3 7 0 1 

Cirurgia geral 19 13 8 21 

Dermatovenereologia 0 2 0 0 

Gastrenterologia 0 4 1 0 

Ginecologia/Obstetrícia 10 8 0 3 

Medicina interna 32 26 10 26 

Oftalmologia 4 9 0 1 

Ortopedia 8 7 4 6 

Pediatria 11 19 1 6 

Pneumologia 1 3 0 1 

Psiquiatria 0 3 0 2 

Urologia 2 4 1 1 

Outras 22 58 5 20 

Total 112 163 30 88 

Enfermeiros     

Médico Cirúrgica 9 4 0 5 

Saúde Infantil e Pediátrica 4 3 0 5 

Saúde Materna e Obstétrica 14 17 1 13 

Saúde Mental e Psiquiátrica 7 13 0 9 

Outras 10 5 9 14 

Sem Especialidade 333 448 170 332 

Total 377 490 180 378 

Outro Pessoal     

Técnico Superior de Saúde 18 6 6 6 

Outro Pessoal Técnico Superior 33 42 8 53 

Técnicos de MCDT 78 119 41 89 

Técnico Prof. e Administrativos 168 161 74 180 

Auxiliar Acção Médica 366 366 117 310 

Outro Pessoal 31 19 20 19 

Total 694 713 266 657 

TOTAL 1183 1366 476 1123 

Fonte: HESE, EPE; HLA, EPE; ULSNA, EPE; ULSBA, EPE (31/12/2010) 
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3.2.4. Produção  

 

ACES 
 
Quadro IV. Consultas nos ACES da Região Alentejo - 2010 

 ACES 

 
 Alentejo 
Central I 

Alentejo 
Central II 

Alentejo 
Litoral 

Baixo 
Alentejo                          

S.Mamede                        Caia 

Saúde Adultos       

Nº consultas 210.569 377.353 249.850 396.900 280.393 210.902 

Nº consultas por utente 4,3 3,7 2,9 3,5 4,3 4,5 

Saúde Infantil       

Nº consultas 13.069 38.559 22.875 34.399 23.129 21.847 

Nº consultas por utente 1,5 1,8 1,4 1,5 2,0 2,2 

Saúde Materna       

Nº consultas 1.907 5.555 6.402 7.693 3.185 3.140 

Nº consultas por utente 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 

Planeamento Familiar       

Nº consultas  5.274 14.436 7.036 14.100 12.506 11.565 

Nº consultas por utente (HM) 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 

Nº consultas por utente(M) 0,4 0,5 0,3 0,5 0,8 0,9 

Visitas Domiciliárias       

Médicas 1.063 2.404 4.924 3.308 4.088 1.624 

Enfermagem 7.966 13.909 2.248 45.234 27.922 14.866 

Fonte: SIARSA (31/12/2010) 

 

Hospitais 

Internamentos 

Quadro V. Total de internamentos por Hospital/ULS na Região de Saúde do Alentejo, 2010 

 Hospitais/ULS 

 
ULS Baixo 

Alentejo, EPE 
Hosp. Espírito 

Santo, EPE 
Hosp. Litoral 

Alentejano, EPE 
ULS Norte 

Alentejano, EPE 

Lotação Praticada (nº) 230 326 115 294 

Doentes Saídos (nº) 8.974 12.050 4.910 9.510 

Dias de Internamento (nº) 62.910 90.915 38.726 83.950 

Taxa de Ocupação (%) 74,9 76,4 92,3 78,2 

Demora média (dias) 7,0 7,5 7,9 8,8 

Doentes Saídos/Cama (nº) 39,0 37,0 42,7 32,4 

     Fonte: SICA (31/12/2010) 
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Consultas 

Quadro VI. Total de consultas de especialidades cirúrgicas por Hospital/ULS, na Região de Saúde do Alentejo, 2010 

 Hospital/ULS 

ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS 
ULS Baixo Alentejo, 

EPE 
Hosp. Espírito 

Santo, EPE 
Hosp. Litoral 

Alentejano, EPE 
ULS Norte 

Alentejano, EPE 

Total 48.684 74.850 29.306 38.467 

Cirurgia Geral 9.499 13.239 6.194 13.800 

Maxilo-Facial --- 262 --- --- 

Pediátrica 145 2.966 --- --- 

Plástica Reconstrutiva --- 5.417 --- 668 

Vascular --- --- --- 760 

Ginecologia 4.495 3.091 1.351 2.803 

Neurocirurgia 210 --- --- --- 

Obstetrícia 4.868 6.127 700 2.936 

Oftalmologia 12.141 23.372 7.326 6.217 

Ortopedia 9.548 9.493 7.189 8.986 

Otorrinolaringologia 4.502 5.515 3.805 --- 

Urologia 3.276 5.368 2.741 2.297 

Outras 175 6.544 --- --- 

             Fonte: SICA (31/12/2010) 
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Quadro VII. Total de consultas de especialidades médicas por Hospital/ULS, na Região de Saúde do Alentejo, 2010 

 Hospital/ULS 

ESPECIALIDADES MÉDICAS  
ULS Baixo Alentejo, 

EPE 
Hosp. Espírito 

Santo, EPE 
Hosp. Litoral 

Alentejano, EPE 
ULS Norte 

Alentejano, EPE 

Total 28.557 71.992 18.888 29.676 

Anestesiologia 619 5.298 1.939 986 

Cardiologia 3.333 8.245 7.151 2.712 

Dermatovenereologia 0 9.248 0 321 

Diabetologia 875 875 731 2116 

Endocrinologia 382 297 0 0 

Gastrenterologia 177 4.406 700 0 

Hematologia 0 3.289 0 0 

Imuno-Hemoterapia 2.947 7.623 4.987 5.433 

Medicina Física e 
Reabilitação 

2.014 3.789 331 7.253 

Medicina Interna 4.482 8.992 4.842 8.045 

Nefrologia 82 2.506 0 1.168 

Neonatologia 736 351 0 0 

Neurologia 1.596 3.830 0 0 

Oncologia Médica 4.583 8.120 3.088 3.421 

Pediatria 2.919 11.651 999 5.856 

Pneumologia 1.927 4.328 2.108 3.837 

Psiquiatria 8.340 6.729 0 4.316 

Radioterapia --- 1.278 --- --- 

Senologia 601 566 1.375 2.296 

Outras 3.714 6.857 --- 6.177 

 
Fonte: SICA (31/12/2010) 

 
 

Intervenções Cirúrgicas 

Quadro VIII. Total de intervenções cirúrgicas por Hospital/ULS, na Região de Saúde do Alentejo, 2010 

 
Programadas 

 

Total Urgentes 

Convencionais  Ambulatório 

Urgentes 
(%) 

Ambulatório 
(%) 

ULS Baixo Alentejo, EPE  6.898 1.364 2.456 
 

3.078 19,77% 44,38% 

Hosp. Espírito Santo, EPE 13.637 1.528 5.601 
 

6.508 11,20% 46,25% 

Hosp. Litoral Alentejano, EPE 4.780 677 4.103 
 

2.570 14,16% 61,49% 

ULS Norte Alentejano, EPE 6.596 1.330 5.266 
 

2.156 20,16% 70,95% 

       Fonte: SICA (31/12/2010) 
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Hospital de Dia  

 
Quadro IX. Total de serviços prestados por Hospital/ULS, na Região de Saúde do Alentejo, 2010 

 Hospitais/ULS 

 

 ULS Baixo 
Alentejo, EPE 

Hosp. Espírito 
Santo, EPE 

Hosp. Litoral 
Alentejano, EPE 

ULS Norte 
Alentejano, EPE 

Hemodiálise     

Sessões --- 9.466 --- --- 

Doentes --- 131 --- --- 

Quimioterapia     

Sessões 3.827 5.069 2.441 1.335 

Doentes 427 651 385 114 

Radioterapia     

Sessões --- 17.295 --- --- 

Doentes --- 683 --- --- 

Psiquiatria     

Sessões --- 2.040 --- --- 

Doentes --- 110 --- --- 

Outros     

Sessões 2.961 15.293 2.205 6.627 

Doentes 771 3.832 283 1.299 

 Fonte: SICA (31/12/2010) 
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4. Grandes Linhas de Intervenção 

 

De acordo com a estratégia definida para o PNS 2011-2016, os Planos Regionais de Saúde devem ser 

elaborados tendo em consideração a orientação das áreas consideradas prioritárias a nível nacional 

garantindo um alinhamento estratégico entre o Plano Nacional e os respectivos planos locais. Para além 

destas, cabe também às ARS definir áreas regionais de potenciais ganhos em saúde, identificadas de 

entre as que, em cada região, mostram diferenças significativas em relação aos melhores resultados 

nacionais. 

 

Neste sentido, importa ter presente quais os elementos estruturantes que se encontram incluídos no 

PNS 2011-2016, particularmente no que respeita aos objectivos fundamentais para o sistema de saúde 

português e aos seus eixos estratégicos.  

 

4.1. Objectivos fundamentais  
 

São considerados objectivos fundamentais para o sistema de saúde português: 

• Obter ganhos em saúde para a população; 

• Promover um contexto favorável à saúde ao longo do ciclo de vida; 

• Reforçar o suporte social e económico na saúde e na doença; 

• Fortalecer a participação da região e do país na saúde global. 

 

Obter ganhos em saúde para a população 

 

A obtenção de Ganhos em Saúde (GeS) expressa a melhoria dos resultados (Nutbeam D, 1998) e traduz-

se por ganhos em anos de vida, pela redução de episódios de doença ou encurtamento da sua duração, 

pela diminuição da incapacidade temporária ou permanente, pelo aumento da funcionalidade física e 

psicossocial e, ainda, pela redução do sofrimento evitável e melhoria da qualidade de vida relacionada 

ou condicionada pela saúde (MS, 2000). Por sua vez, os Ganhos Potenciais em Saúde (GPS) são os que 

resultam da capacidade de intervenção sobre causas evitáveis, controláveis ou resolúveis. São 

calculados, considerando a evolução temporal a nível internacional, nacional, regional ou local, numa 

lógica de redução das desigualdades. 

 

Particularmente sobre este objectivo pretende-se: 

• Criar as condições para que os diversos sistemas de informação permitam a interoperabilidade 

entre sistemas e a monitorização e avaliação, através da recolha de dados relativos a: 
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mortalidade e morbilidade desagregada por factores de risco e determinantes; morbilidade para 

o cálculo de incidência e prevalência de incapacidade temporária e permanente segundo a 

causa (MTSS); sobrevivência de cancro aos 5 anos, a nível nacional (registo oncológico); 

• Melhorar sistematicamente a qualidade da informação, através da arquitectura dos sistemas e 

da formação dos profissionais, com os seguintes objectivos: eliminar o duplo registo; 

desenvolver o processo de redução do erro e variabilidade na classificação dos eventos; reduzir 

o registo de situações mal definidas; 

• Fixar objectivos, com as regiões e com as instituições, e avaliar o desempenho, os instrumentos 

de planeamento e a capacidade de obter ganhos potenciais em saúde, de modo a valorizar estes 

aspectos na contratualização e negociação de recursos; 

• Identificar ganhos potenciais em saúde a nível do seu mandato e responsabilidade (seja 

geográfica, técnica, etc.) e as respectivas intervenções prioritárias; 

• Assegurar o planeamento e processos de contratualização interna na perspectiva dos eixos 

estratégicos do PNS 2011-2016: acesso e equidade, qualidade, cidadania e politicas saudáveis; 

• Procurar activamente o contributo das partes interessadas (por ex. sociedades científicas, 

associações de doentes e de profissionais) e de outras instituições com boas práticas; 

• Promover o trabalho em rede e em integração com outras instituições, entre vários níveis e 

multisectorial sempre que pertinente; 

• Avaliar o impacto dos serviços e das intervenções institucionais. A avaliação deve ser 

previamente definida, baseada em modelos explícitos que permitam a disseminação de boas 

práticas, o benchmarking e a valorização do contributo institucional na obtenção de ganhos em 

saúde; 

• Assegurar a formação e treino, de carácter multidisciplinar, na capacitação dos profissionais, nas 

áreas e intervenções prioritárias. 

 

Promover um contexto favorável à saúde ao longo do ciclo de vida 

O Sistema de Saúde (SdS) assume a responsabilidade de promover, potenciar e preservar a saúde, 

reconhecendo o potencial individual, ao longo do ciclo da vida, em cada momento e contexto. A saúde 

não se acumula mas resulta de um histórico de promoção da saúde e prevenção da doença e suas 

complicações, da adopção de comportamentos saudáveis e vivências em contextos saudáveis. São as 

perdas de saúde que se acumulam ao longo da vida. O percurso individual de saúde não é constante, 

tem necessidades específicas e momentos particularmente importantes - PERÍODOS CRÍTICOS (Health 

Promoting Health Systems. WHO, 2009) que, pela forma como decorrem, influenciam directamente, de 

forma positiva ou negativa, as fases seguintes da vida. A intervenção nestes momentos - JANELAS DE 

OPORTUNIDADE - é promotora e protectora da saúde e tem elevada relevância a longo prazo (Social 

determinants of health and the role of evaluation. WHO, 2010). 
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• Desenvolver referenciais e orientações que incentivem as oportunidades de promoção e 

protecção da saúde e prevenção das doenças e complicações, ao longo do ciclo de vida 

(períodos críticos e janelas de oportunidade), contextos, situações fisiológicas e necessidades 

especiais, nas perspectivas da responsabilidade: i) Dos serviços de saúde, incluindo a 

capacitação das famílias, cuidados informais, comunidade e articulação com instituições fora da 

saúde; ii) De outros contextos institucionais (escolas, locais de trabalho, prisões, associações 

desportivas, etc.); 

• Nos programas e orientações clínicas, incluir recomendações, mecanismos e instrumentos que 

facilitem a identificação e a compreensão das necessidades de saúde sensíveis à influência do 

contexto e promovam a acção integrada de outros profissionais; 

• Nos programas, recomendações e critérios de qualidade/acreditação de práticas e das 

instituições fora da saúde, incluir orientações e instrumentos que facilitem a identificação e a 

compreensão das necessidades de saúde sensíveis à influência do contexto e promovam a 

responsabilidade social; 

• Desenvolver referenciais e orientações para identificar períodos críticos e janelas de 

oportunidade onde o potencial para a promoção da saúde e prevenção da doença são elevados, 

para sinalização e articulação com os cuidados de saúde; 

• Capacitar os sistemas de informação e monitorização da saúde para que, de um modo 

abrangente e integrado, seja possível: i) Conhecer o potencial de saúde e de risco para a saúde 

associado a cada contexto; ii) Medir os resultados da actividade e das intervenções com impacto 

na saúde; iii) Analisar indicadores de saúde na perspectiva de ciclo de vida; 

• Avaliar o impacto na saúde das políticas e práticas de outros contextos com maior potencial de 

melhoria e/ou de risco para a saúde; 

• Promover na sociedade uma cultura de valorização da saúde que reconheça o contributo 

individual, dos serviços de saúde e das instituições fora da saúde; 

• Reforçar o contributo articulado dos serviços de saúde e dos agentes locais na melhoria da 

saúde da população, tendo em consideração os determinantes e uma abordagem centrada na 

promoção e protecção da saúde, prevenção e tratamento da doença. 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

Plano Regional de Saúde do Alentejo  

 

Reforçar o suporte social e económico na saúde e na doença 

O sistema de saúde tem a responsabilidade do estado de saúde e da protecção do cidadão e família, 

quanto ao peso financeiro e social da saúde e da doença. O Sistema de Saúde deve ser gerador e gestor 

de recursos capazes de proteger o cidadão, a família e os cuidadores informais na promoção da saúde, 

prevenção da doença e no acesso a cuidados de saúde que incluem a reabilitação e os cuidados 

paliativos; O Sistema de Saúde desenvolve os serviços e intervenções com base em critérios de custo 

efectividade e sustentabilidade, de forma a obter o maior retorno em ganhos em saúde e valor 

económico e social com os recursos disponíveis; A solidariedade e justiça social significam que o peso da 

despesa é distribuído justamente de acordo com a capacidade de contribuir e que as famílias não devem 

ficar empobrecidas como resultado de doença ou da utilização dos serviços de saúde (The Tallinn 

Charter, WHO, 2008). 

 

• Incrementar a racionalização da afectação de recursos para a saúde, de modo a conseguir 

ganhos em saúde com maior custo-efectividade; 

• Reforçar os mecanismos de solidariedade social na resposta a necessidades temporárias e 

continuadas de saúde, com foco nos que mais necessitam; 

• Dar prioridade ao acesso e à qualidade da resposta dos Cuidados de Saúde Primários, Cuidados 

Continuados Integrados, Cuidados Comunitários e de Saúde Pública, como base para a 

satisfação de necessidades de saúde e libertação de recursos para os cuidados hospitalares; 

• Especificar os serviços mínimos e desejáveis, quanto a tipo de serviço, distância e tempo de 

acesso, a serem assegurados pelo Serviço Nacional de Saúde, como base para a definição do 

Serviço Nacional de Saúde, políticas de convenções e articulação com os serviços de saúde não 

públicos;  

• Implementar sistemas de informação, monitorização e notificação / referenciação de situações 

de desvantagem socioeconómica, de despesas com cuidados de saúde e de dificuldades no 

acesso e continuidade de cuidados derivados de limitações socioeconómicos; 

• Desenvolver a liderança e investir na capacitação para incorporar a saúde em todas as políticas e 

fortalecer os mecanismos para uma coordenação interministerial e uma acção intersectorial 

centrada no reforço do suporte social e económico; 

• Efectuar uma revisão abrangente dos determinantes sociais da saúde e das desigualdades em 

saúde e desenvolver sistemas de informação que permitam um reporte periódico e um controlo 

da equidade; 

• Valorizar o papel das Autoridades Regionais de Saúde na procura de eficiência e de ganhos de 

produtividade a nível local através de um melhor planeamento, de acordo com as necessidades 

das populações servidas; 
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• Equilibrar os ganhos de eficiência com a qualidade e melhorias na segurança através de um 

planeamento optimizado; 

• Seguir e definir políticas de contenção de custos, compras de serviços de cuidados de saúde e 

produtos farmacêuticos. Ainda a este nível, desenvolver políticas de apoio para assegurar a 

sustentabilidade do sistema de saúde, tais como recursos humanos em saúde, inovação e 

investigação e desenvolvimento, assim como políticas de gestão de informação; 

• Reforçar o cumprimento dos padrões mínimos pelos prestadores públicos e privados e 

assegurar a apresentação de resultados em relação a um conjunto de indicadores de 

desempenho e criar uma plataforma para os profissionais de saúde, para partilha de boas 

práticas e desenvolvimento dos mecanismos para promover a melhoria contínua da qualidade 

dos serviços de saúde; 

• Esclarecer o âmbito de acção para o sector privado através de regulamentação adequada: 

desenvolver e garantir o cumprimento dos requisitos da apresentação de resultados ao público, 

normas de qualidade e segurança, regras para o emprego duplo dos profissionais de saúde e 

mecanismos de pagamento recompensando o desempenho para os sectores público e privado; 

• Rever os elementos mais regressivos do sistema de financiamento de modo a melhorar a 

equidade no financiamento da saúde; 

• Reduzir as barreiras à acessibilidade económica aos cuidados de saúde. O nível relativamente 

elevado de pagamentos directos nos serviços em Portugal requer políticas de redução do seu 

impacto, em especial para as famílias mais desfavorecidas; 

• Adoptar uma carta de princípios de apoio a mecanismos pré-pagos que garantam a gratuitidade 

da prestação e a solidariedade financeira e intergeracional num espírito de sustentabilidade 

financeira do SNS e de responsabilização do cidadão. 

 
Fortalecer a participação da Região e do país na saúde global 

A Saúde Global é um conceito abrangente que engloba o estado de saúde, os determinantes e 

intervenções na população mundial e que se sobrepõe aos interesses e perspectivas individuais dos 

países. É independente de fronteiras físicas ou administrativas, de culturas ou língua (Health Diplomacy 

in the 21st century, Chan, 2007) e requer acção articulada, assente numa perspectiva alargada e 

multidimensional (Istanbul Declaration, OECD, 2007). Constitui uma plataforma que permite a 

acumulação de experiências, conhecimento e recursos e inclui determinantes transnacionais, 

independentes de aspectos geográficos (Koplan et al., 2009). A Saúde Global define prioridades, 

segundo diferentes perspectivas: i) promoção da equidade social e económica e redução de 

desigualdades (Koplan et al., 2009); ii) intervenção em populações desfavorecidas e países em 

desenvolvimento; iii) vigilância e protecção contra as ameaças globais; iv) influência sobre a saúde, 

como comércio, alterações climáticas, crescimento populacional e segurança alimentar. 
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• Assegurar a continuidade da participação em áreas em que Portugal se destacou recentemente, 

tais como Estratégias de Saúde para a Europa e Saúde e Migrações (desenvolvidas durante a 

presidência portuguesa 2007); Sistemas de Saúde, Saúde em Todas as Políticas e avaliação do 

impacto de políticas de outros sectores (em colaboração com a OMS, 2009 e 2010); 

• Identificar, de forma pró-activa e sistemática, oportunidades de participação, divulgação e 

captação de recursos (financiamento, parcerias, formação, etc.) internacionais, capacitadores do 

sistema de saúde português, bem como promover serviços de apoio conducentes ao seu 

aproveitamento; 

• Valorizar e incentivar a participação das instituições em redes de investigação multinacionais, 

por exemplo através do co-financiamento e da contratualização; 

• Realizar a atribuição, planificação estratégica e operacional, responsabilização, monitorização e 

avaliação dos compromissos internacionais, incluindo a vigilância epidemiológica, informação e 

estatísticas, planos, programa e projectos, bem como influenciar e alinhar a resposta 

institucional a estes; 

• Desenvolver planos de acção para situações de ameaças de saúde internacionais, quer próprios, 

quer integrados em estratégias de acção internacional; 

• Monitorizar o impacto da mobilidade bidireccional de pessoas e doentes: estrangeiros e 

migrantes quanto ao acesso, qualidade e impacto na sustentabilidade do sistema de saúde, bem 

como quanto à satisfação de necessidades de saúde específicas; portugueses na procura de 

cuidados no exterior; 

• Identificar e divulgar a nível internacional, de forma pró-activa e sistemática, Centros de 

Excelência, peritos, boas práticas e recursos nacionais; 

• Utilizar inquéritos de satisfação, avaliação das instituições, incorporação de NOC e programas de 

qualidade; 

• Identificar e incorporar modelos internacionais de funcionamento nas instituições, incluindo 

conceitos, boas práticas, processos e indicadores (benchmarking, seleccionando por critérios de 

efectividade e adequando à realidade portuguesa). Incorporar critérios e comparadores de 

desempenho internacionais na sua avaliação; 

• Procurar modelos de acreditação internacional, desenvolver formação, material e site em inglês, 

de forma a captar profissionais em formação de outros países; 

• Participar nas discussões estratégicas e operacionais a nível internacional e a nível nacional 

sobre a participação portuguesa na Saúde Global. 
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4.2. Eixos estratégicos 
 

Os eixos estratégicos considerados relevantes para o nosso Sistema Nacional de Saúde incorporam as 

temáticas relacionadas com:  

• A cidadania em saúde 

• A equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde 

• Qualidade em saúde 

• As políticas saudáveis 

 

A cidadania em saúde 

No que respeita à cidadania em saúde, conceito emergiu, em 1978, da Declaração de Alma-Ata como “o 

direito e dever das populações em participar individual e colectivamente no planeamento e prestação 

dos cuidados de saúde” (Alma-Ata, 1978). O estado de saúde depende da educação, do comportamento 

e estilos de vida, da gestão da doença crónica e aliança terapêutica, como reforço do poder e 

responsabilidade do cidadão em contribuir para a melhoria da saúde individual e colectiva. A Cidadania 

em Saúde reforça-se através da promoção de uma dinâmica contínua de desenvolvimento que integre a 

produção e partilha de informação e conhecimento (literacia em saúde), numa cultura de pro-

actividade, compromisso e auto controlo do cidadão (capacitação), para a máxima responsabilidade e 

autonomia individual e colectiva (participação activa/empowerment).  

 

Neste sentido é proposto um conjunto de objectivos, que se consubstanciam sobretudo em: 

• Promover uma cultura de cidadania baseada na literacia, na capacitação e no empowerment ; 

• Desenvolver o planeamento e as intervenções na área da cidadania em saúde; 

• Promover a participação activa das estruturas representativas do interesse do cidadão e do 3º 

sector; 

• Promover, a nível institucional, processos de melhoria contínua do exercício da cidadania; 

• Adaptar e divulgar a Carta de Direitos e Deveres do Cidadão; 

• Implementar estratégias e planos de formação para reforçar as competências relacionais e 

comunicacionais dos profissionais de saúde; 

• Melhorar a confiança dos cidadãos nas instituições e a sua valorização; 

• Desenvolver programas na área da educação para a saúde e autogestão da doença; 

• Promover a participação nas estratégias, na decisão e na avaliação institucional. 
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A equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde 

Define-se equidade em saúde como a ausência de diferenças evitáveis, injustas e passíveis de 

modificação do estado de saúde de grupos populacionais de contextos sociais, geográficos ou 

demográficos diversos (Marmot et al, 2008; Marmot, 2007; OMS, 2010). Expressa-se como a igual 

oportunidade de cada cidadão atingir o seu potencial de saúde. O acesso aos cuidados de saúde é uma 

dimensão da equidade e define-se como a obtenção de cuidados de qualidade necessários e oportunos, 

no local apropriado e no momento adequado (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010). 

 

• Desenvolver os sistemas de informação e monitorização da saúde para considerar de forma 

abrangente e integrada a perspectiva do acesso; 

• Estabelecer-se, de forma integrada, referenciais para a melhoria do acesso aos serviços de saúde 

e redução das desigualdades; 

• Avaliar sistematicamente o impacto das políticas e práticas institucionais na Saúde e das 

políticas de outros ministérios e sectores no acesso e na equidade; 

• Priorizar recursos na melhoria do acesso, adequação e desempenho dos Cuidados de Saúde 

Primários e Cuidados Continuados Integrados; 

• Reforçar a Rede de Referenciação Hospitalar, sistematizando e expandindo aos Cuidados pré-

hospitalares, Cuidados de Saúde Primários, Cuidados Continuados Integrados e serviços 

convencionados; 

• Desenvolver, monitorizar e avaliar a acessibilidade e adequação dos serviços, incluindo a 

satisfação das necessidades de saúde e da procura de serviços; 

• Publicitar a evolução de indicadores de acesso e os compromissos assumidos para melhoria do 

acesso e resposta a grupos vulneráveis; 

• Reforçar o contributo dos serviços de saúde, a nível local, na redução do impacto dos 

determinantes sociais, enquadrando o acesso e as iniquidades em saúde como factores-chave 

para a redução das desigualdades e trabalhando com outros sectores na respostas integradas e 

proactivas às necessidades em saúde dos grupos vulneráveis. 
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A qualidade em saúde 

Segundo a definição sugerida pelo PNS 2011-2016, de Saturno et al, (1990), a qualidade em saúde que 

pode ser entendida como a prestação de cuidados de saúde acessíveis e equitativos, com um nível 

profissional óptimo, que tenha em conta os recursos disponíveis e consiga a adesão e satisfação do 

cidadão implica, ainda, a adequação dos cuidados de saúde às necessidades e expectativas do cidadão e 

o melhor desempenho possível.  

 

As recomendações são as seguintes: 

• Reforçar a responsabilidade pela governação integrada, incluindo a governação clínica, em 

todos os níveis e em todos os sectores do sistema de saúde; 

• Avaliar a política de qualidade, através de nomeação de entidade externa e independente, 

responsável pela monitorização, elaboração de recomendações e publicitação de resultados; 

• Desenvolver instrumentos de padronização (standards) para a promoção da qualidade quanto a 

procedimentos clínicos, informação, indicadores da qualidade, monitorização e avaliação, 

formação e gestão dos serviços e instituições; 

• Reforçar a responsabilidade das especialidades médicas generalistas, como a medicina geral e 

familiar, a medicina interna e a pediatria, na gestão global do caso e na responsabilidade pelo 

percurso clínico; 

• Institucionalizar a avaliação das tecnologias em saúde como requisito para a introdução custo-

efectiva, incremental e criteriosa de novas tecnologias; 

• Estabelecer políticas de qualidade a nível institucional, incluindo estratégias e processos de 

promoção da qualidade, monitorização, segurança, identificação e correcção de erros; 

• Promover acções de formação sobre aspectos da qualidade em saúde nas organizações de 

saúde; 

• Avaliar e divulgar a qualidade e custo-efectividade das suas práticas, de forma rigorosa e 

transparente, contribuindo para uma cultura de construção de conhecimento e de boas 

práticas. 
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As políticas saudáveis. 

 

Políticas Saudáveis são políticas do governo, autarquias e outros sectores que definem prioridades e 

parâmetros para a acção: i) na resposta a necessidades de saúde; ii) na distribuição de recursos para a 

saúde; iii) na potencialização de impactos positivos para a saúde, ou mitigação de impactos negativos, 

da resposta a outras prioridades políticas (Glossary, WHO 1998). 

 

• Maximizar e criar oportunidades para elevar o impacto positivo na saúde das políticas de outros 

sectores, aos vários níveis; 

• Desenvolver bases de evidência da efectividade e de custo benefício das intervenções e políticas 

no âmbito da Políticas Saudáveis; 

• Usar um referencial alargado para apoiar políticas e intervenções intersectoriais e multi-

estratégicas nos vários níveis dos determinantes de saúde; 

• Integrar e disponibilizar informação longitudinal e geo-referenciada sobre indicadores, serviços 

e recursos aos vários níveis e dos vários sectores, que inclua as intervenções da 

responsabilidade dos vários níveis e agentes, e o impacto esperado na saúde; 

• Promover e testar modelos de planeamento, financiamento e gestão conjunta de iniciativas e 

serviços intersectoriais, com vista a integrar multi-estratégias intersectoriais nas instituições; 

• Desenvolver a avaliação sistemática das oportunidades nacionais, regionais e locais para o 

desenvolvimento de políticas saudáveis; 

• Promover o diálogo, a relação de rede e parceria, e as intervenções intersectoriais e 

multidisciplinares intra e interinstituições; 

• Promover oportunidades de formação e investigação intersectorial e multidisciplinar, com vista 

a reforçar a sensibilidade e as competências dos profissionais de saúde para a acção 

intersectorial e multidisciplinar; 

• Utilizar referenciais comuns para a informação, estabelecimento de prioridades, alocação de 

recursos, monitorização e avaliação; 

• Desenvolver a preparação e resposta a ameaças de saúde; 

• Reforço das Estratégias Locais de Saúde. 
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5. Identificação das Necessidades em Saúde 

 

De acordo com Pereira (1993), a noção instrumental de necessidade utiliza-se no sentido de 

determinado indivíduo precisar de consumir cuidados para melhorar o seu estado de saúde. De uma 

forma genérica um processo de avaliação de necessidades em saúde - a definição anglo-saxónica para 

necessidades está directamente relacionada com a capacidade de beneficiar de algo - detém algumas 

potencialidades que importa mencionar como condição de partida (Wright et al., 1998):  

 

• Descrever os factores de doença de uma população e as diferenças face a outras populações;  

• Conhecer as necessidades e as prioridades das populações;  

• Identificar as áreas de necessidades desconhecidas e providenciar um conjunto de objectivos 

para que essas necessidades se tornem conhecidas;  

• Decidir racionalmente como usar recursos escassos para aumentar o estado de saúde de uma 

população de forma mais efectiva e eficiente;  

• Influenciar os decisores políticos, fomentar a cooperação intersectorial e identificar as áreas de 

definição de prioridades;  

• Monitorizar e promover a equidade na oferta e no uso dos serviços de saúde. 

  

Conforme foi referido no ponto anterior (3.1.), foi desenvolvido um trabalho prévio de descrição das 

principais características da Região Alentejo, numa perspectiva actual e dinâmica, onde se identifica qual 

o “estado de arte” dos seus principais aspectos demográficos e epidemiológicos (mortalidade e 

morbilidade).  

Mais do que a descrição per si da situação actual, pretende-se também que a realidade retratada seja 

um ponto de partida para uma intervenção efectiva nos ciclos de doença (promoção da saúde, 

prevenção da doença, tratamento e reabilitação) que fazem parte do conjunto de responsabilidade de 

actuação a cargo das instituições que se encontram sobre a área de abrangência da ARSA. 

Dado o contexto onde o paradigma de necessidades crescentes para um conjunto de recursos escassos 

se torna cada vez mais intenso, necessariamente deve ser definido um conjunto de prioridades de 

actuação estratégica num enquadramento de generalidade, universalidade e tendencial gratuitidade. 

Para a concretização deste processo, foram tidas em consideração três orientações básicas: as 

prioridades nacionais definidas em sede de PNS 2011-2016, as características específicas e 

diferenciadoras da Região Alentejo e a consideração dos critérios de transcendência social, de 

vulnerabilidade à intervenção e a magnitude das patologias definidas.  
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Neste sentido, as prioridades em saúde da Região Alentejo para os próximos cinco anos são: 

• As doenças cardio e cerebrovasculares; 

• A diabetes; 

• Os tumores malignos (mama, colo do útero, cólon e recto, traqueia, brônquios e pulmão);  

• A obesidade; 

• A saúde mental e doenças do foro psiquiátrico. 

 

Para além da definição das patologias prioritárias, importa ainda referir duas outras áreas para as quais 

deverá ser mantida uma atenção reforçada:  

• As doenças crónicas, sobretudo no que respeita à capacidade de intervenção para evitar a sua 

condição; 

• A multimorbilidade, que exigirá maiores níveis de volume de prestação, diferenciação e 

integração na abordagem e intensidade de resposta.  

 

Sem perder de vista as áreas aqui não referenciadas, pretende-se que estas prioridades se encontrem na 

base do processo de definição estratégica de actuação das unidades prestadoras de cuidados de saúde 

da Região Alentejo bem como de outras entidades que participam ou intervenham directa ou 

indirectamente no sistema de saúde, contribuindo desta forma para a geração de um ciclo de criação de 

valor em saúde. 
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6. Operacionalização das Estratégias 

6.1. Objectivos, indicadores e metas em saúde  
 

Tendo em consideração as grandes linhas orientadoras propostas para o PNS 2011-2016 por um lado e a 

identificação das necessidades em saúde específicas da Região Alentejo por outro, define-se em seguida 

o conjunto de objectivos, indicadores e metas para os próximos 5 anos.  

 

Definem-se os seguintes objectivos fundamentais: 

• Manter ou reduzir a mortalidade;  

• Manter ou reduzir a morbilidade; 

• Contribuir para a integração de cuidados de saúde; 

• Garantir a sustentabilidade económico-financeira das organizações de saúde; 

• Melhorar a satisfação dos utentes e profissionais. 

De seguida torna-se importante definir também quais as dimensões a seleccionar para incorporação no 

modelo de acompanhamento e avaliação. De acordo com a JCAHO (1971), as dimensões de performance 

em cuidados de saúde, são atributos definidos para manter, restaurar ou melhorar a saúde, e devem ser 

preferencialmente medíveis e operacionalizáveis. Neste sentido, são consideradas as seguintes 

dimensões: mortalidade, morbilidade, sustentabilidade económico-financeira e satisfação, desagregadas 

em vários indicadores específicos. Para cada indicador é apresentado o valor da Região Alentejo no 

último ano disponível, o valor do Continente e da melhor Região de Saúde e é definida a meta a atingir 

no decurso do presente Plano (Quadro X). 
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Quadro X – Indicadores e metas do Plano Regional de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Ano Continente Melhor Região Alentejo Meta 

       
Mortalidade (AVPP per Capita)   Taxa Taxa   Taxa  

Acidente de transporte com veículos a motor 2009 244,4 171,1 Norte 426,6 335,50 

Doença isquémica do coração 2009 154 80,7 Centro 359,3 256,65 

Suicídio e outras lesões auto-infligidas intencionalmente 2009 149,8 96,3 Norte 308,8 229,30 

Outros tumores malignos não especificados de outra forma 2009 234,2 219,2 Centro 306,4 270,30 

Sintomas, sinais, exames anormais, causas mal definidas 2009 488,6 241,3 Alentejo 241,3 241,30 

Doenças cerebrovasculares 2009 170 146,5 Norte 239,5 204,75 

Tumor maligno da mama 2009 237,5 200,9 Centro 233,1 217,00 

Algumas afecções originadas no período perinatal 2009 156,1 87,5 Centro 202,8 179,45 

Outras doenças do aparelho circulatório não especificadas de outra forma 2009 127,3 101,9 Norte 165,4 146,35 

Acidentes, excepto acidentes de transporte 2009 105,1 89 LVT 162,6 133,85 

Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 2009 210,2 152,5 Centro 162,3 157,40 

Doença crónica do fígado 2009 183,6 138,4 LVT 162,3 150,35 

Tumor maligno do cólon, recto e ânus 2009 125,3 112,2 Norte 144,7 135,00 

Outras doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos, excluindo epilepsia 2009 92,1 72,6 Algarve 128,2 110,15 

Tumor maligno do esófago e estômago 2009 149,3 90,1 Algarve 120,4 134,85 

Tumor maligno do tecido linfático/hematopoético 2009 109,1 90,2 Norte 106,4 98,30 

Pneumonia 2009 73,9 64,1 Norte 82,7 78.30 

Outras causas externas de lesão e envenenamento não especificadas de outra forma 2009 94,6 67,4 LVT 79,6 73,50 

Outros tumores malignos do tecido linfático/hematopoético 2009 77 63 Centro 79 78,00 

VIH/SIDA 2009 172,5 56,5 Centro 57,8 57,15 

Mortalidade Infantil 2009 3,6 2,5 Algarve 5,94 4,77 

Mortalidade Neonatal 2009 2,44 1,9 Algarve 3,71 3,08 
       
Morbilidade            

Percentagem de crianças com 6 anos livre de cáries 2005/ 2006 50,9 59,5 Alentejo 59,5 29,75 
Índice de CPOD 2005/2006 1,48 0,84 LVT 1,77 1,31 

Taxa de prevalência de diabetes (diagnosticados) 2009 6,60 5,6 Algarve 6,50  6,10 

Taxa de prevalência de diabetes (não diagnosticados) 2009 5,10 4,3 Centro 4,70 4,70 

Taxa de amputações em diabéticos 2010 1,40 0,78 Norte 3,11 2,26 
Cumprimento do PNV aos 2 anos 2010 94,2 96,8 Norte 95,7 96,25 

Cumprimento do PNV aos 7 anos 2010 93,8 96,3 Centro 96,1 96,20 

Taxa de cesarianas 2009 35,7 30,53 LVT 37,12 36,41 
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Quadro X – Indicadores e metas do Plano Regional de Saúde (continuação) 

Dimensão Ano Continente Melhor Região Alentejo Meta 

       

Internamentos evitáveis           

Insuficiência cardíaca 2009 3,19 2,49 Algarve 3,25 3,22 

Angina 2009 3,19 2,07 Norte 4,83 4,01 

Diabetes 2009 6,42 5,14 Algarve 9,62 8,02 

Hipertensão 2009 1,22 0,65 Norte 1,26 1,24 

DPOC 2009 3,09 1,54 Alentejo 1,54 1,54 

Asma 2009 2,35 1,22 Alentejo 1,22 1,22 
       
Determinantes da Saúde/ Factores de risco           

Taxa de crianças com baixo peso à nascença 2010 2,67 1,08 Centro 3,18 2,93 
População residente com 10 ou mais anos por consumo de tabaco no continente e na 
região de saúde do Alentejo 2005/2006 

19,6 16,1 
Centro 

21,9 20,75 

Prevalência do consumo de álcool (nos últimos 12 meses) 2005/2006 17,5 13,7 Centro 19,5 18,50 

IMC (mais de 18 anos) 2005/2006 15,8 12% Algarve 15,5 7,81 

       

Sustentabilidade Económico-Financeira Hospitalar (corrigido pela complexidade)           

Eficiência Técnica: Demora-Média Hospitalar 2010 7,45 6,97 Norte 7,14 7,06 

Custos Per Capita ajustados 2010 548,54 467,11 Norte 622,29 585,42 

Custos com pessoal Per Capita ajustados 2010 276,09 244,41 Norte 305,29 290,69 

Custos com medicamentos per capita ajustados 2010 73,64 73,64 Alentejo 73,64 73,64 

Custos com material consumo clínico per capita ajustados 2010 27,61 27,61 Alentejo 37,61 32,61 

Resultado Operacional 2010 -37,91 -15,05 Norte -43,79 -40,90 

       

CSP (corrigidos pelo INSACSS)           

Custo Total 2009 226,82 222,86 LVT 247,49 237,16 

Pessoal 2009 89,92 88,35 LVT 98,11 94,02 

Produtos farmacêuticos 2009 93,49 91,86 LVT 102,11 97,80 

Material de consumo clínico 2009 43,42 42,66 LVT 47,37 45,40 

       

Satisfação dos utentes            

% de utentes que consideram o serviço bom, muito bom, excelente 2010 Sem referências  57% 0,66 
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6.2. Estratégias e Acções 
 

Após a determinação dos objectivos, indicadores e metas para o próximo quinquénio, foram definidas 

as estratégias e acções que permitam responder às áreas prioritárias identificadas. 

Uma vez que o futuro desafio dos sistemas de saúde se baseia em grande medida na capacidade de 

resposta aos novos problemas de saúde colocados por um perfil de utilizador com uma crescente 

prevalência de patologias crónicas frequentemente com multimorbilidade, e cujo maior nível de 

necessidades de cuidados de saúde exige uma utilização e consumo de recursos esperados 

substancialmente superior, estas estratégias encontram-se organizadas em função de actividades 

específicas a desenvolver segundo o perfil dos utentes da região Alentejo. 

 

Doentes com multimorbilidade 

• Estabelecer um Plano Individual de Cuidados para os doentes com maior multimorbilidade da 

região, com base numa abordagem multidisciplinar (consulta multidisciplinar); 

• Atribuir, a título experimental, um gestor de caso para os doentes com maior carga de doença 

associada; 

• Rever as actuais linhas de produção principais no âmbito dos cuidados de saúde primários (o 

domínio de produção deverá passar do ciclo da mulher e da criança para as doenças crónicas); 

• Implementar um programa de “troca de doentes” entre médicos de medicina geral e familiar; 

• Criar equipas oncológicas multidisciplinares “completas” (profissionais dos cuidados de saúde 

primários, hospitalares e continuados integrados/ paliativos). O médico de família deve estar 

presente na consulta de decisão terapêutica; 

• Melhorar a referenciação e articulação com os CCI; 

• Incentivar a reabilitação cardíaca ao nível regional; 

• Garantir a continuidade de cuidados de reabilitação em contexto domiciliário. 
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Doentes crónicos 

• Capacitar o utente para melhor conhecimento sobre a sua situação (ex. divulgação do rastreio 

de cancro); 

• Adoptar os Processos Assistenciais Integrados (PAI) que se encontram em fase de elaboração 

por parte da DGS; 

• Implementar um Programa de Gestão da Doença (necessidade de monitorização, auditoria, 

avaliação). Criar o Programa Regional da Diabetes com equipa profissional dedicada; 

• Definir e implementar a Rede de Referenciação Oncológica Regional – envolver cuidados de 

saúde primários, hospitais e cuidados continuados integrados (incluindo os paliativos); 

• Elaborar e colocar em prática um Manual de boas práticas clínicas e organizacionais por 

patologia (diabetes, doença cardio e cerebrovascular, obesidade, saúde mental, oncologia, etc.); 

• Estabelecer protocolos de referenciação ascendente e descendente entre as organizações 

prestadoras de cuidados de saúde; 

• Atribuir “proximidade” às consultas de especialidade hospitalar; 

• Alargar o rastreio da retinopatia diabética a toda a Região (rastreio selectivo e dirigido); 

• Criar, em cada centro de saúde, uma consulta de cuidados ao pé diabético (podologista e/ou 

enfermeira); 

• Equipar todos os Centros de Saúde para garantir a consulta do pé diabético;  

• Criar equipas médico/enfermeiro para seguimento da administração da insulina; 

• Reforçar a formação dos profissionais para as acções no âmbito da prevenção da obesidade, 

nomeadamente na gravidez ;  

• Criar mecanismos articulados para seguimento, nos cuidados de saúde primários, dos utentes 

que completaram o ciclo de seguimento hospitalar (3 anos) após cirurgia na área da obesidade; 

• Fomentar a Consultadoria através da formação de médicos hospitalares a médicos MGF, 

formação também para médicos hospitalares de acordo com normas DGS. 



 

37 

Plano Regional de Saúde do Alentejo  

Doentes em risco 

• Focalizar e intensificar campanhas de informação dirigidas a uma população específica sobre 

estilos de vida saudáveis, factores de risco e sintomas precoces; 

• Promover o diagnóstico precoce – consolidar o rastreio do cancro da mama e do cancro do colo 

do útero e alargar o rastreio do cancro do cólon e recto a toda a região; 

• Continuar a divulgar a existência dos rastreios oncológicos – campanhas de divulgação 

realizadas por UCC, USF/ UCSP, pelas entidades locais, comunicação social, entre outras; 

• Alargar e divulgar as consultas de risco familiar oncológico;  

• Reforçar a integração das acções de rastreio apostando na sua estruturação e intervenção global 

(plataforma de rastreios); 

• Desenvolver acções assentes em metodologia de “grupos terapêuticos” no âmbito dos cuidados 

de saúde primários;  

• Sensibilizar/dar formação aos profissionais de saúde, nomeadamente dos cuidados de saúde 

primários, para a necessidade de vigilância da situações de risco e pré-obesidade, bem como na 

observação dos critérios de referenciação para consulta hospitalar. 

 

Doentes agudos 

• Alargar o horário de funcionamento da sala de hemodinâmica para as 24 horas; 

• Assegurar que o objectivo prioritário no tratamento do enfarte agudo do miocárdio é a 

angioplastia primária; 

• Assegurar que a consulta de decisão terapêutica multidisciplinar seja obrigatória para a 

eventualidade de amputação de diabéticos; 

• Organizar as várias estruturas de apoio e transporte ao doente emergente com patologia cardio 

e cerebrovascular numa lógica regional (existir uma articulação organizada e definida entre as 

Unidades de Cuidados Intensivos, as Unidades de Hemodinâmica, as Unidades de Urgência e 

INEM); 

• Criar “vias verdes” para a oncologia alargada a todos os níveis de cuidados – garantir o 

cumprimento das normas e orientações científicas; 

• Rentabilizar a capacidade instalada na região, numa lógica de promoção da eficiência e da 

proximidade na prestação dos cuidados (Radioterapia e outras); 

• Promover a constituição de equipas profissionais dedicadas e com formação avançada na área de 

cuidados paliativos; 
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• Integrar no plano de formação da região o suporte básico e avançado de vida;   

• Definir as áreas e os níveis de intervenção das várias instituições – concentrar/ desconcentrar 

recursos e competências para assegurar a relação entre qualidade e proximidade;  

• Reforçar a acção dos cuidados primários, integrada com os hospitais, com o desenvolvimento de 

uma acção estruturada e multidisciplinar (psicólogos, nutricionistas, pediatras, enfermeiros, 

MGF); 

• Reforçar a disponibilidade de atendimento em Obesidade em todos os hospitais da Região de 

forma estruturada com intervenção multidisciplinar (assente em equipas estáveis e dedicadas); 

• Criação de mecanismos para avaliação dos resultados da cirurgia plástica reconstrutiva; 

• Actualizar, adequar à realidade do Alentejo o cumprimento das Guidelines através do Conselho 

Clínico Regional. 

 

Utentes saudáveis 

• Criar programas regionais promotores de estilos de vida saudável relacionados com tabagismo, 

alimentação, obesidade, sedentarismo, exposição ao Sol e outros comportamentos de risco. 

Focalizar e intensificar campanhas de informação dirigidas à população em geral (campanha 

regional) sobre estilos de vida saudáveis; 

• Reforçar a intervenção ao nível da saúde escolar, com envolvimento dos pais e comunidade 

escolar, focada nos factores que têm impacte significativo, sobretudo, os hábitos alimentares e 

os alimentos distribuídos pelas instituições e famílias; 

• Envolver as várias entidades da comunidade nos programas de promoção da saúde e de 

prevenção da doença – autarquias, escolas, IPSS, ONG, comunicação social; elaborar manuais de 

colaboração. Continuidade da dinamização de acções comunitárias (Por exemplo: dias 

comemorativos); 

• Implementação estratégias de comunicação distintas consoante o grupo etário a que os utentes 

pertencem e sua condição de saúde/ doença; 

• Aplicar o inquérito da DGS para aferição do nível de risco na área da diabetes; 

• Redireccionar a actividade desenvolvida pelos departamentos de Psiquiatria e Saúde Mental, 

sobretudo no que respeita à relação com os Tribunais; 

• Implementar instrumentos de avaliação da qualidade de vida dos utentes e de resultado da 

intervenção cirúrgica na obesidade (B.A.R.O.S.); 

• Adequar os horários de atendimento ao público às horas de procura expressa; 

• Realizar auditorias à qualidade dos registos clínicos. 
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Actividades transversais 

• Contratualizar carteira básica de serviços nas UCC; 

• Promover a mobilidade dos profissionais na região; 

• Elaborar um plano de formação obrigatório por profissional; 

• Dar formação aos profissionais em técnicas de comunicação, escuta activa, relação de ajuda e 

doença mental. 

 

Financiamento 

• Continuar o desenvolvimento de instrumentos de apoio à decisão na área da gestão 

económico-financeira dos ACES; 

• Testar a aplicação de metodologias de ajustamento pelo risco nos modelos de financiamento 

adoptados; 

• Testar a aplicação de modelos de financiamento de base capitacional (em consonância com as 

orientações emanadas pela ACSS); 

• Apoiar a implementação de sistemas de incentivos internos nas organizações prestadoras; 

• Apoiar o desenvolvimento de metodologias de apuramento de custos por utente. 

 

Avaliação de desempenho 

• Disponibilizar de forma regular um resumo do desempenho individual de cada prestador; 

• Elaborar e discutir regularmente os desempenhos individuais e colectivos; 

• Divulgar publicamente de forma regular os indicadores de desempenho das unidades de 

prestação de cuidados de saúde; 

• Divulgar as boas práticas realizadas nos diferentes pontos do sistema; 

• Continuar a realização e divulgação do inquérito de satisfação aos utentes numa base anual; 

• Divulgar a informação relativa ao gabinete do utente. 

 

Sistemas de informação 

• Acompanhar e colaborar com o processo de implementação do processo clínico único 

electrónico a nível nacional (com possibilidade de utilização das diferentes classes 

profissionais); 



 

40 

Plano Regional de Saúde do Alentejo  

• Incentivar a utilização dos tempos não assistenciais dos MGF para a organização e registo 

adequado nos seus ficheiros; 

• Criar e manter a base de dados que permita sinalizar e monitorizar os portadores de factores 

de risco e de história pessoal ou familiar de doença; 

• Integrar as bases de dados existentes tendo como ponto charneira o utente e como base o 

actual SIARSA; 

• Profissionalizar os registos oncológicos na Região Alentejo; 

• Divulgar as boas práticas realizadas nos diferentes pontos do sistema; 

• Criar um “Programa Regional de Melhoria nos Registos dos Diagnósticos de Ambulatório”; 

• Publicitar os tempos de resposta. 

 

 

Medicamento 

• Divulgar mensalmente as prescrições individuais por médico e unidade funcional; 

• Discutir perfis de prescrição por médico; 

• Garantir a existência de farmacêutico de referência para cada ACES; 

• Criar o Programa de Adesão Terapêutica dos Utentes; 

• Criar a Comissão de Farmácia e Terapêutica nos CSP. 
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7. Monitorização e Avaliação 

 

A monitorização e a avaliação do PRS 2011-2016 permitem determinar se o planeamento e as 

estratégias são satisfatórios, ou seja, ajudam a determinar o que foi conseguido. A monitorização e 

avaliação são feitas através de análise de informação recolhida, nos sistemas de informação, de forma 

atempada. 

  

A avaliação é um processo de análise à forma como se vão atingindo os objectivos, fazendo uma 

comparação com as metas propostas, levando assim à tomada de acções correctivas. 

 

7.1. De resultados alcançados 
 

A avaliação dos resultados será feita nas dimensões mortalidade, morbilidade, internamentos evitáveis, 

determinantes da saúde, sustentabilidade económico-financeira e satisfação dos utentes, conforme 

mapas apresentados no anexo V. 

O cronograma previsto para a monitorização dos resultados baseia-se numa avaliação bienal (Quadro 

XI). 

Quadro XI – Cronograma de avaliação. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Em Junho 2013

Em Junho 2015

Em Junho 2017

Avaliação final
Até 31 
Dezembro 2017

Anos
Plano Regional de Saúde 2011/2016

2ª avaliação

3ª avaliação

1ª avaliação
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7.2. Do Plano 
 

A avaliação do plano será efectuada tendo como principais objectivos gerais: Alinhamento Estratégico; Coordenação Operacional; Monitorização da Execução e 

Avaliação (Quadro XII). No anexo VI estão descritas as vertentes da avaliação do Plano. 

Quadro XII –  Mapa de monitorização e controlo 

Objectivo Geral Acções Indicador Responsável Periodicidade Fonte 

PNS 
Nº de acções do Plano 

reflectidas dos documentos 
      

QUAR       
Alinhamento Estratégico 

Planos Estratégicos das diversas Instituições da região 

Nº de acções do Plano 
reflectidas nos documentos 

      

Assegurar o conhecimento do Plano pelos diversos parceiros 
      

Divulgação e conhecimento do Plano 

Nº de acções de divulgação do 
Plano 

      

Articulação entre entidades e coordenadores Nº de reuniões realizadas       

Coordenação Operacional 

SIADAP 
Nº de objectivos no SIADAP que 

reflectem acções do Plano       

Assegurar a recolha da informação sobre cada acção 
Nº de acções com recolha de 

informação assegurada       

Automatizar a compilação e apresentação de informação sobre 
a execução das várias acções, de forma rápida, flexível e 
eficiente na recolha da informação       

Monitorização da Execução 

Emitir relatórios baseados em dados concretos e fiáveis 

Nº de acções monitorizadas 
através do SIARSA 

      

Avaliação Recolha, análise e divulgação dos dados 
Relatórios anuais analisados e 
divulgados aos coordenadores 

      



 

43 

Plano Regional de Saúde do Alentejo  

8. Comunicação, Divulgação e Participação do Plano 

 

Objectivos de Comunicação 

• Fazer conhecer o Plano Regional de Saúde do Alentejo; 

• Fazer agir, estimulando uma procura e consulta ao documento por parte dos profissionais de saúde 

e outros públicos indiferenciados; 

• Posicionar o PRS 2011-2016 como instrumento estratégico de actuação para todas as instituições 

com responsabilidades na área da saúde. 

 

Alvos da Comunicação 

Figura 2. Público-alvo do PRS 2011-2016 

  

Política de Comunicação  

A Política de Comunicação do Plano Regional de Saúde do Alentejo deve ser executada em três fases 

distintas, mas complementares.  

Profissionais 

de saúde da 

Região 

Alentejo 

Órgãos de 
Gestão, 

Direcções 
Clínicas e 

Coordenações 

População 

em 

geral 

 

Comunicação 

Social regional 

e local 

Organismos 

parceiros e 

Comunidade 

Local 

Administração 
Pública 
Central, 

Regional e 
Poder Local 

Instituições de 

Saúde do 

Alentejo 

Público 

Alvo do 

PRS 
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Numa primeira fase – a audiência pública – com uma preocupação de contacto directo com os 

especialistas nas diversas matérias em discussão, os órgãos de gestão dos Organismos de Saúde da 

Região, Direcções Clínicas, Coordenações de Programas de Saúde e de Unidades Funcionais de Saúde.  

Uma segunda fase – a apresentação oficial do Plano – quando o documento estiver concluído e 

disponível para consulta. 

A terceira fase – a da divulgação – por todos os interessados e intervenientes com responsabilidades no 

sector da saúde e na promoção da saúde. 

Esta última fase deverá abranger o período total da vigência do Plano. 

 

No quadro XIII procedeu-se à sistematização da segmentação dos alvos e objectivos da comunicação por 

níveis.  

 

Quadro XIII –  Alvos e objectivos da comunicação por níveis 

 

 

ALVOS DA COMUNICAÇÃO OBJECTIVOS DA COMUNICAÇÃO 

Órgãos de Gestão, Direcções Clínicas, 

Coordenações de Programas de Saúde e 

Coordenadores das Unidades Funcionais 

de Saúde Nível 1 

Profissionais de saúde da Região 

Alentejo 

Instituições de Saúde do Alentejo 

� Divulgar/dar a conhecer o Plano; 

� Sensibilizar e estimular a consulta do 

documento; 

� Envolver (para promover o alinhamento 

das acções a desenvolver); 

� Credibilizar. 

Administração pública central, regional e 

poder local Nível 2 

Comunidade Local 

� Informar; 

� Envolver (para promover o alinhamento 

das acções a desenvolver em parceria). 

Comunicação social regional e local 
� Promover a consulta e necessidade; 

� Notoriedade. Nível 3 

População em geral � Divulgar e promover a participação. 
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A estratégia de comunicação do PRS 2011-2016 deve combinar três níveis definidos na figura 3. 

O nível 1 representa o alvo principal da comunicação, que são os Órgãos de Gestão, Direcções Clínicas, 

Coordenações de Programas de Saúde e de Unidade Funcionais de Saúde e Profissionais de Saúde da 

Região Alentejo. 

O nível 2 destina-se aos Organismos da Administração Pública Central, Regional e Poder Local, bem 

como à Comunidade Local, parceiros fundamentais na implementação de iniciativas e medidas de 

promoção e prevenção da saúde, melhoria da acessibilidade e qualidade do sistema de saúde.  

O nível 3 destina-se ao público-alvo complementar, composto pelos Meios de Comunicação e População 

em Geral.  

Figura 3. Estratégia por níveis de comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o mix da comunicação proposto para o PRS 2011-2016, nas suas diversas fases baseia-se na 

utilização de 3 ferramentas de marketing: 

• Marketing Directo 

• Publicidade 

• Relações Públicas 
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Quadro XIV –  Mapa resumo das acções de comunicação, divulgação e participação do Plano 

Fases da comunicação 

Meios de comunicação Audiência pública Apresentação oficial do Plano Divulgação 

A disponibilização de documentos e o processo de consulta pública decorrerá, preferencialmente, através do 

microsite do PRS 2011-2016 

Microsite do PRS 2011-2016 (no Portal 

da ARSA, IP) 

  O micro site será um a 

ferramenta privilegiada na 

monitorização e 

acompanhamento do Plano 

Sessões dos Conselhos Clínico e de 

Enfermagem Regionais 

   

Sessão pública de apresentação do PRS 
2011-2016 

 Documentação com CD Card PRS 2011-

2016 com documento e link para Perfil 

de Saúde 

 

Mailing (correio dirigido e via e-mail) 

com Newsletter Especial – PRS 2011-

2016 

  Newsletter Especial dedicada 

ao Plano Regional de Saúde 

(papel e digital) 

Inserção de publicidade/artigos na 

imprensa escrita regional e local 

   

Quiosques Multimédia nos Cuidados de 

Saúde Primários – passagem de 
conteúdos multimédia informativos 
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9. Considerações Finais 

 

A elaboração de um Plano Regional de Saúde pretende dotar os serviços de um instrumento guia para a 

acção, tendo como finalidade contribuir para a saúde e bem-estar da população servida, obtendo os 

melhores resultados com uma utilização eficiente dos recursos disponíveis. 

No entanto, na implementação ter-se-á presente que, tal como proposto na Declaração de Jacarta 

(1997) sobre Promoção da Saúde no Século XXI, há que reforçar a sensibilização da população e dos 

parceiros sobre os determinantes da saúde. 

A elaboração deste plano baseou-se na reflexão sobre o perfil de saúde actual da comunidade abrangida 

pela Região de Saúde do Alentejo, nas suas características sócio demográficas, nas necessidades de 

saúde e recursos disponíveis, ouvindo peritos da Região. 

O Plano Regional de Saúde 2011-2016 inclui as principais necessidades em saúde da Região Alentejo, os 

indicadores e as metas a atingir, decorrentes das acções e recomendações a promover ao longo do 

período em que vai estar em vigor. 

Sendo certo que para atingir as metas propostas e necessariamente reconhecer a fiabilidade dos dados 

para avaliação dos resultados, obriga a uma capacitação da resposta dos serviços mas também a uma 

melhoria dos sistemas de informação e a um reforço na qualidade dos registos em geral e, muito em 

especial, em áreas em que a informação é insuficiente ou inexistente. 

Aceitando que o planeamento em saúde é um processo dinâmico que se deve adaptar à evolução da 

situação de saúde das populações e aos seus determinantes, e que poderá haver outras necessidades no 

contexto do perfil epidemiológico, nomeadamente no âmbito das questões de saúde ocupacional e 

ambientais, deve-se considerar este Plano um documento em permanente construção e reavaliação. 

Importa salientar que o PRS 2011-2016 deve estar alinhado com as orientações decorrentes do PNS 

2011-2016 e em estreita articulação com os Planos de Saúde Locais, envolvendo sempre os profissionais 

de saúde e promovendo parcerias com vista à promoção da saúde. 
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ANEXOS 

Anexo I – Organização da ARS Alentejo, I.P. 

Alter do Chão 
Castelo de Vide 
Crato 
Gavião 
Marvão 
Nisa 
Ponte de Sôr 
Montargil 

ACES de S. Mamede 

Portalegre 
Arronches 
Avis 
Campo Maior 
Elvas 
Fronteira 
Monforte 

Unidade Local de Saúde 
do Norte Alentejano 

ACES do Caia  

Sousel 
  Hospital José Maria Grande de Portalegre 
  Hospital de Santa Luzia de Elvas 

Aljustrel 
Almodôvar 
Alvito 
Barrancos 
Beja 
Castro Verde 
Cuba 
Ferreira do Alentejo 
Mértola 
Moura 
Ourique 
Serpa 

Unidade Local de Saúde 
do Baixo Alentejo 

ACES do Baixo 
Alentejo 

Vidigueira 
  Centro Hospitalar do Baixo Alentejo 

Estremoz 
Alandroal 
Arraiolos 
Borba 
Mora 
Redondo 

ACES do Alentejo Central 1 

Vila Viçosa 
Évora 
Montemor-o-Novo 
Mourão 
Portel 
Reguengos de Monsaraz 
Vendas Novas 

ACES do Alentejo Central 2 

Viana do Alentejo 
Alcácer do Sal 
Santiago do Cacém 
Sines 
Grândola 

ACES do Alentejo Litoral  

Odemira 
Hospital do Espírito Santo de Évora 

ARS Alentejo, I.P. 

Hospital do Litoral Alentejano  
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Anexo II – Utentes Inscritos na Região Alentejo, por grupo etário, 2010 

Idade (grupo etário) H M HM 

Menos de 1 ano 2.065 1.985 4.050 

1 a 4 anos 8.944 8.450 17.394 

5 a 9 anos 12.529 11.750 24.279 

10 a 14 anos 13.085 12.444 25.529 

15 a 19 anos 13.045 12.670 25.715 

20 a 24 anos 15.054 14.287 29.341 

25 a 29 anos 17.986 17.020 35.006 

30 a 34 anos 20.254 19.723 39.977 

35 a 39 anos 19.737 18.753 38.490 

40 a 44 anos 18.975 18.339 37.314 

45 a 49 anos 19.391 18.911 38.302 

50 a 54 anos 18.874 18.454 37.328 

55 a 59 anos 17.282 16.802 34.084 

60 a 64 anos 15.062 16.350 31.412 

65 a 69 anos 13.121 15.938 29.059 

70 a 74 anos 14.588 18.265 32.853 

75 a 79 anos 13.943 17.857 31.800 

80 a 84 anos 9.672 13.716 23.388 

85 e mais anos 7.413 12.982 20.395 

TOTAL 271.020 284.696 555.716 

Fonte: SIARSA (31/12/2010) 
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Anexo III - Distribuição da população residente estimada no Continente e NUTS III da Região de Saúde do 

Alentejo, por sexo e grupo etário, 2009 

Total 0-14 15-64 65 + Região  

HM H M HM H M HM H M HM H M 

Continente 10.144.940 4.909.494 5.235.446 1.528.075 783.216 744.859 6.778.538 3.356.300 3.422.238 1.838.327 769.978 1.068.349 

Alentejo Litoral 94.904 47.348 47.556 11.713 6.031 5.682 60.790 31.333 29.457 22.401 9.984 12.417 

Alto Alentejo 115.421 56.000 59.421 14.265 7.306 6.959 71.476 36.133 35.343 29.680 12.561 17.119 

Alentejo Central 168.116 82.078 86.038 22.281 11.606 10.675 105.938 53.586 52.352 39.897 16.886 23.011 

Baixo Alentejo 125.066 61.903 63.163 16.609 8.557 8.052 79.391 41.225 38.166 29.066 12.121 16.945 

Reg. Saúde do 
Alentejo 

503.507 247.329 256.178 64.868 33.500 31.368 317.595 162.277 155.318 121.044 51.552 69.492 

Fonte: INE (2009) 

 

Anexo IV - Distribuição proporcional da População Residente estimada nas NUTS III da Região de Saúde 

do Alentejo, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE (2009) 
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Anexo V -  Monitorização e Avaliação dos Resultados Alcançados 

Mortalidade (AVPP per Capita) 

      % cumprimento CLASSIFICAÇÃO 

INDICADORES 
Ano Continente 

Melhor 
Região 

Alentejo Periodicidade Meta Resultado 
Relação 
à meta 

Relação 
ao inicial 

Relação à 
meta 

Relação 
ao inicial 

Ind. 
1.1. 

Acidente de transporte com 
veículos a motor 

2009 244,4 171,1 426,6 Anual 335,5 0,0     

Ind. 
1.2. 

Doença isquémica do coração 2009 154 80,7 359,3 Anual 256,7 0,0     

Ind. 
1.3. 

Suicídio e outras lesões auto-
infligidas intencionalmente 

2009 149,8 96,3 308,8 Anual 229,3 0,0     

Ind. 
1.4. 

Outros tumores malignos não 
especificados de outra forma 

2009 234,2 219,2 306,4 Anual 270,3 0,0     

Ind. 
1.5. 

Sintomas, sinais, exames 
anormais, causas mal definidas 

2009 488,6 241,3 241,3 Anual 241,7 0,0     

Ind. 
1.6. 

Doenças cerebrovasculares 2009 170 146,5 239,5 Anual 204,8 0,0     

Ind. 
1.7. 

Tumor maligno da mama 2009 237,5 200,9 233,1 Anual 217,0 0,0     

Ind. 
1.8. 

Algumas afecções originadas no 
período perinatal 

2009 156,1 87,5 202,8 Anual 179,5 0,0     

Ind. 
1.9. 

Outras doenças do aparelho 
circulatório não especificadas de 
outra forma 

2009 127,3 101,9 165,4 Anual 146,4 0,0     

Ind. 
1.10. 

Acidentes, excepto acidentes de 
transporte 

2009 105,1 89 162,6 Anual 133,9 0,0     

Ind. 
1.11. 

Tumor maligno da traqueia, 
brônquios e pulmão 

2009 210,2 152,5 162,3 Anual 157,4 0,0     

Ind. 
1.12. 

Doença crónica do fígado 2009 183,6 138,4 162,3 Anual 150,4 0,0     
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Mortalidade (AVPP per Capita) 

    
  

% cumprimento CLASSIFICAÇÃO 

INDICADORES 

Ano Continente 
Melhor 
Região 

Alentejo Periodicidade Meta Resultado 
Relação 
à meta 

Relação 
ao inicial 

Relação à 
meta 

Relação 
ao inicial 

Ind. 
1.13. 

Tumor maligno do cólon, recto e 
ânus 

2009 125,3 112,2 144,7 Anual 135,0 0,0     

Ind. 
1.14. 

Outras doenças do sistema 
nervoso e dos órgãos dos 
sentidos, excluindo epilepsia 

2009 92,1 72,6 128,2 Anual 110,2 0,0     

Ind. 
1.15. 

Tumor maligno do esófago e 
estômago 

2009 149,3 90,1 120,4 Anual 134,9 0,0     

Ind. 
1.16. 

Tumor maligno do tecido 
linfático/hematopoético 

2009 109,1 90,2 106,4 Anual 98,3 0,0     

Ind. 
1.17. 

Pneumonia 2009 73,9 64,1 82,7 Anual 78,3 0,0     

Ind. 
1.18. 

Outras causas externas de lesão e 
envenenamento não 
especificadas de outra forma 

2009 94,6 67,4 79,6 Anual 73,5 0,0     

Ind. 
1.19. 

Outros tumores malignos do 
tecido linfático/hematopoético 

2009 77 63 79,0 Anual 78,0 0,0     

Ind. 
1.20. 

VIH/SIDA 2009 172,5 56,5 57,8 Anual 57,2 0,0     

Ind. 
1.21. 

Mortalidade Infantil 2009 3,6 2,5 5,9 Anual 4,8 0,0     

Ind. 
1.22. 

Mortalidade Neonatal 2009 2,44 1,9 3,7 Anual 3,1 0,0     
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Morbilidade 

    
  

% cumprimento CLASSIFICAÇÃO 

INDICADORES 

Ano Continente 
Melhor 
Região 

Alentejo Periodicidade Meta 
Valor 

atingido  
Relação 
à meta 

Relação 
ao inicial 

Relação à 
meta 

Relação 
ao inicial 

Ind. 
2.1. 

Percentagem de crianças com 6 
anos livres de cáries 

2005/2006 50,9 59,5 59,5 Anual 29,8 0,0     

Ind. 
2.2. 

Índice de CPOD 2005/2006 1,48 0,84 1,8 Anual 1,3 0,0     

Ind. 
2.3. 

Taxa de prevalência de diabetes 
(diagnosticados) 

2009 6,6 5,6 6,5 Anual         

Ind. 
2.4. 

Taxa de prevalência de diabetes 
(não diagnosticados) 

2009 5,1 4,3 4,7 Anual         

Ind. 
2.5. 

Taxa de amputações em 
diabéticos 

2010 1,4 0,78 3,1 Anual 2,3 0,0     

Ind. 
2.6. 

Cumprimento do PNV aos 2 anos 2010 94,2 96,8 95,7 Anual 96,3 0,0     

Ind. 
2.7. 

Cumprimento do PNV aos 7 anos 2010 93,8 96,3 96,1 Anual 96,2 0,0     

Ind. 
2.8. 

Taxa de cesarianas 2009 35,7 30,53 37,1 Anual 36,4 0,0     
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Internamentos Evitáveis 

    
  

% cumprimento CLASSIFICAÇÃO 

INDICADORES 

Ano Continente 
Melhor 
Região 

Alentejo Periodicidade Meta 
Valor 

atingido  
Relação 
à meta 

Relação 
ao inicial 

Relação à 
meta 

Relação 
ao inicial 

Ind. 
3.1. 

Insuficiência cardíaca 2009 3,19 2,49 3,2 Anual 3,2 0,0     

Ind. 
3.2. 

Angina 2009 3,19 2,07 4,8 Anual 4,0 0,0     

Ind. 
3.3. 

Diabetes 2009 6,42 5,14 9,6 Anual 8,0 0,0     

Ind. 
3.4. 

Hipertensão 2009 1,22 0,65 1,3 Anual 1,2 0,0     

Ind. 
3.5. 

DPOC 2009 3,09 1,54 1,5 Anual 1,5 0,0     

Ind. 
3.6. 

Asma 2009 2,35 1,22 1,2 Anual 1,2 0,0     

Determinantes da saúde/Factores de risco 

    
  

% cumprimento CLASSIFICAÇÃO 

INDICADORES 

Ano Continente 
Melhor 
Região 

Alentejo Periodicidade Meta 
Valor 

atingido  
Relação 
à meta 

Relação 
ao inicial 

Relação à 
meta 

Relação 
ao inicial 

Ind. 
4.1. 

Taxa de crianças com baixo peso 
à nascença 

2010 2,7 1,08 3,2 Anual 2,9 0,0     

Ind. 
4.2. 

População residente com 10 ou 
mais anos por consumo de 
tabaco no continente e na região 
de saúde do Alentejo 

2005/2006 19,6 16,1 21,9 Anual 20,8 0,0     
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Determinantes da saúde/Factores de risco 

    
  

% cumprimento CLASSIFICAÇÃO 

INDICADORES 

Ano Continente 
Melhor 
Região 

Alentejo Periodicidade Meta 
Valor 

atingido  
Relação 
à meta 

Relação 
ao inicial 

Relação à 
meta 

Relação 
ao inicial 

Ind. 
4.3. 

Prevalência do consumo de 
álcool (nos últimos 12 meses) 

2005/2006 17,5 13,7 19,5 Anual 18,5 0,0     

Ind. 
4.4. 

IMC (mais de 18 anos) 2005/2006 15,8 0,12 15,5 Anual 7,8 0,0     

Sustentabilidade Económico-Financeira Hospitalar (corrigido pela complexidade) 

    
  

% cumprimento CLASSIFICAÇÃO 

INDICADORES 

Ano Continente 
Melhor 
Região 

Alentejo Periodicidade Meta 
Valor 

atingido  
Relação 
à meta 

Relação 
ao inicial 

Relação à 
meta 

Relação 
ao inicial 

Ind. 
5.1. 

Eficiência Técnica: Demora-
Média Hospitalar 

2010 7,45 6,97 7,1 Anual 7,1 0,0     

Ind. 
5.2. 

Custos Per Capita ajustados 2010 548,54 467,11 622,3 Anual 585,4 0,0     

Ind. 
5.3. 

Custos com pessoal Per Capita 
ajustados 

2010 276,09 244,41 305,3 Anual 290,7 0,0     
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Sustentabilidade Económico-Financeira Hospitalar (corrigido pela complexidade) 

    
  

% cumprimento CLASSIFICAÇÃO 

INDICADORES 

Ano Continente 
Melhor 
Região 

Alentejo Periodicidade Meta 
Valor 

atingido  
Relação 
à meta 

Relação 
ao inicial 

Relação à 
meta 

Relação 
ao inicial 

Ind. 
5.4. 

Custos com medicamentos per 
capita ajustados 

2010 73,64 73,64 73,6 Anual 73,6 0,0     

Ind. 
5.5. 

Custos com material consumo 
clínico per capita ajustados 

2010 27,61 27,61 37,6 Anual 32,6 0,0     

Ind. 
5.6. 

Resultado Operacional 2010 -37,91 -15,05 -43,8 Anual -40,9 0,0     

CSP (corrigidos pelo INSACSS) 

    
  

% cumprimento CLASSIFICAÇÃO 

INDICADORES 

Ano Continente 
Melhor 
Região 

Alentejo Periodicidade Meta 
Valor 

atingido  
Relação 
à meta 

Relação 
ao inicial 

Relação à 
meta 

Relação 
ao inicial 

Ind. 
6.1. 

Custo Total 2009 226,82 222,86 247,5 Anual 237,2 0,0     

Ind. 
6.2. 

Pessoal 2009 89,92 88,35 98,1 Anual 94,0 0,0     

Ind. 
6.3. 

Produtos farmacêuticos 2009 93,49 91,86 102,1 Anual 97,8 0,0     

Ind. 
6.4. 

Material de consumo clínico 2009 43,42 42,66 47,4 Anual 45,4 0,0     

Satisfação dos Utentes 

    
  

% cumprimento CLASSIFICAÇÃO 

INDICADORES 

Ano Continente 
Melhor 
Região 

Alentejo Periodicidade Meta 
Valor 

atingido  
Relação 
à meta 

Relação 
ao inicial 

Relação à 
meta 

Relação 
ao inicial 

Ind. 
7.1. 

% de utentes que consideram o 
serviço bom, muito bom, 
excelente 

2010 N.A. N.A. 0,6 Anual 0,7 0,0     
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Anexo VI - Vertentes da avaliação do Plano 


