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MENSAGEM Do
DirEtor-GErAL DA SAÚDE
o Plano Estratégico da Direção-Geral da Saúde resulta do cumprimento de uma orientação do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de 13 de janeiro de 2014, para o triénio 2014-

Plano de redução e Melhoria da Administração Central.

iniquidades em saúde, todos atinjam o seu potencial de saúde.

baseadas no conhecimento e organizadas para melhorar a saúde de toda a população.

Segurança do Doente. A Saúde Pública ocupa-se, assim, de todos os cidadãos e organiza-se em

anuais correspondentes.
para a elaboração deste Plano. Com todos contamos para a concretização deste projeto.
Francisco George
Diretor-Geral da Saúde
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1. SUMÁrio EXECUtiVo
A Direção-Geral de Saúde (DGS), organismo público da administração central direta do Ministério da
Saúde, encontra hoje um conjunto de desafios es-

denciam processos bem estabelecidos e resultados
sólidos, nomeadamente “orientação do cidadão no
sistema de saúde”, “Gestão de emergências de saúde
-

dispersão em termos de atribuições que concreti-

de transições demográficas e epidemiológicas, e de

Planos e Programas de Saúde” e “Coordenação do
SiADAP 1 do Ministério da Saúde” - existem dificul-

te contenção orçamental. A elaboração deste Plano
Estratégico constituiu-se como uma oportunidade
de refletir e conceber a estratégia de resposta a estes desafios.

documentos de planeamento, a que acresce a insuficiência de análises de impacte ex-ante e ex-post. A insuficiente articulação nos processos de planeamento
stakeholders de

saúde” é fundamental para o Sistema de Saúde. No
quer com a participação de alguns dos principais
stakeholders
na, mas também as perceções e apreciações dos
stakeholders quanto ao modo como a DGS lhes

na aplicação de orientações e normas em todos os
o aprofundamento de mecanismos de formação, de
Auditorias e de Certificação e Acreditação.
-

análise a um conjunto mais amplo de diferentes entendimentos e experiências.
e secundárias e também múltiplas interações e in-

também como consequência direta uma grande heterogeneidade nas competências necessárias para
as executar, não tendo a DGS capacidades internas

do Ministério da Saúde de um papel de liderança por
parte da DGS na transformação da informação em
conhecimento, que requer o reforço da capacidade
de análise.
Por fim, tendo a DGS uma função de “Coordenação
das relações internacionais em Saúde”, e sendo as

destas dependendo fortemente da capacidade de
entidades externas.

mais dependentes das orientações de saúde globais, estando o cluster da saúde Português a crescer
-

-

instituições internacionais, apoiando ainda a estratéPlano de Estratégico 2014 · 2016
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gia de posicionamento de Portugal como um destino
de saúde.
Este Plano Estratégico estabelece um rumo claro para
blica que se ocupa de todos os cidadãos e se organi-

bilidade.
tratégia que exige soluções que permitam não só

Sistema de Saúde.

A Estratégia foi elaborada em alinhamento com Po-

Na sua Visão a DGS propõe-se proteger e melhorar
a saúde e bem-estar dos cidadãos, garantindo que,

do Plano 2014, Health 2020 e o Plano Nacional de
Saúde 2012-2016.

iniquidades em saúde, todos atinjam o seu potencial
de saúde.
A atuação da DGS, intersectorial, inserida num exigenmográfica, considera os determinantes que influen-

fissionalismo, flexibilidade e colaboração, com transparência e responsabilidade.

de indicadores de Ganhos em Saúde, organizados em
dução da mortalidade prematura, promoção da saúsegurança nos cuidados de saúde.
Para alcançar estes resultados, e procurando enquastakeholders, a DGS deoE1 - Coordenar a integração do planeamento em

-

oE6 - impulsionar o grau de participação de Portugal

10

-
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2. ENQUADrAMENto
2.1. Natureza, Missão e Atribuições

de ganhos em saúde, assegurando a melhor articu-

integrado na administração direta do Estado, dotado

f)
do Ministério da Saúde, bem como elaborar, difundir e apoiar a criação de instrumentos de plane-

A DGS tem por missão1 regulamentar, orientar e co-

do Sistema de Saúde, i. P. (ACSS), em matéria de
planeamento económico-financeiro e de recursos

adequada prestação de cuidados de saúde, planear
Sistema de Saúde, bem como assegurar a elaboração
e a execução do Plano Nacional de Saúde e, ainda, a
coordenação das relações internacionais do Ministério da Saúde.

g)

A DGS prossegue as seguintes atribuições:
a)

h)

e programas de segurança dos doentes e de me-

-

ção dos cuidados de saúde primários, hospitalares,

programas em matéria de saúde pública e para me-

i) Exercer as funções de autoridade competente,

da saúde, nomeadamente nos cuidados de saúde
mazenamento e distribuição de sangue humano,

b)
de determinantes da saúde e de doenças transmis-

-

de alerta e resposta apropriada a emergências de
c)
-

d) Assegurar a elaboração e a execução do Plano Na-

j) regulamentar e controlar o cumprimento dos pa-

k)
uma base de dados central uniformizada, da infor-

saúde, com base num sistema integrado de infore)

-

l)

-

1 Cfr. n.º 1 do art.º 2.º do Decreto regulamentar n.º 14/2012, de 26 de janeiro.
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A DGS ainda inclui uma estrutura de Coordenação
do Plano Nacional de Saúde2
Saúde Prioritários3 que se articulam com as unidades
m)
-

das suas atribuições próprias, garantindo a coe-

-

n) Coordenar a gestão das crises alimentares em situ-

das autoridades competentes para o controlo oficial na área alimentar.

do o Programa Nacional de Luta Contra a tubercu-

resistência aos Antimicrobianos.

2.2.
2.3. recursos Humanos e
Financeiros

A DGS estrutura-se hierarquicamente em (Figura 1):

RecuRsos Humanos
-

Quadro 1 · Caracterização dos recursos Humanos
por Grupo Profissional
Grupo Profissional

-

31.12.2013

Dirigentes *

18

Médicos

17

técnicos Superiores de Saúde

3

técnicos Superiores

36

Enfermeiros

8

técnicos de Diagnóstico e terapêutica

2

técnicos de informática

3

Assistentes técnicos

36

Assistentes operacionais

14
9

TOTAl
12
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Figura 1 · organograma da DGS

DirEtor-GErAL DA SAÚDE

SUBDirEtorES-GErAiS DA
SAÚDE

UNiDADE DE APoio Ao CENtro
DE AtENDiMENto Do SNS

PLANo NACioNAL DE SAÚDE
ProGrAMAS NACioNAiS

·
·
·
· Doenças oncológicas
· Saúde Mental
· Diabetes
· Doenças respiratórias
· infecção ViH/Sida
·
e de resistência aos Antimicrobianos

UNiDADE DE APoio à AUtoriDADE DE SAÚDE NACioNAL E à GEStÃo DE EMErGêNCiAS EM SAÚDE

DEPArtAMENto DA QUALiDADE
NA SAÚDE

DiViSÃo DE GEStÃo DA QUALiDADE
DiViSÃo DE MoBiLiDADE DE DoENtES

DirEÇÃo DE SErViÇoS DE PrEVENÇÃo
DA DoENÇA E ProMoÇÃo DA SAÚDE

DiViSÃo DE SAÚDE SEXUAL, rEProDUtiVA, iNFANtiL E JUVENiL
DiViSÃo DE EStiLoS DE ViDA SAUDÁVEL
DiViSÃo DE SAÚDE AMBiENtAL E oCUPACioNAL

DirEÇÃo DE SErViÇoS
DE iNForMAÇÃo E ANÁLiSE

DiViSÃo DE EPiDEMioLoGiA E ViGiLâNCiA
DiViSÃo DE EStAtÍStiCAS DE SAÚDE E MoNitorizAÇÃo

DirEÇÃo DE SErViÇoS DE
CoorDENAÇÃo DAS rELAÇõES
iNtErNACioNAiS

DiViSÃo DE ASSUNtoS EUroPEUS,
MULtiLAtErAiS E CooPErAÇÃo

DiViSÃo DE APoio à GEStÃo

2 Despacho n.º 728/2014, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de 6 de janeiro, publicado no Diário da república, 2.ª
série, n.º 11, de 16 de janeiro.
3 Despacho n.º 404/2012, de 3 de janeiro, publicado no Diário da república, 2.ª série, n.º 10, de 13 de janeiro, Despacho nº. 2902/2013, de
da Saúde. e ainda Despacho n.º 13/2012, do Diretor-Geral da Saúde, de 13 de Abril, publicado no Diário da república, 2ª Série, nº. 82, de
29 de abril.
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Gráfico 2 · Caracterização dos recursos Humanos
por Escalão Etário
22,6%

(*) inclui chefes de equipa
os trabalhadores da DGS são maioritariamente do
sexo feminino (72%) (Figura 2).

Na DGS 95 trabalhadores têm formação superior
(licenciatura, mestrado ou doutoramento), o que
total dos recursos humanos (Gráfico 1).

Gráfico 1 · Caracterização dos recursos Humanos

13%

13%

2,1%

65-69

60-64

55-59

50-54

0,7%

25-29

35-39

0,7%

0

0,0%

20-24

5,0%

30-34

3,4%

10,0%

72%

Masculino
Feminino

45-49

28%

12,3%

15,0%

40-44

20,0%
13,7%

Figura 2 · Caracterização dos recursos Humanos
por Sexo

18,5%

25,0%

RecuRsos FinanceiRos
Para além das dotações transferidas do orçamenbas de fundos comunitários e transferências de
(SNS), para financiamento do Centro de Atendimen-

Doutoramento

de exploração dos jogos sociais da Santa Casa da

3,4%

Mestrado

12,3%

Licenciatura
Bacharelato

49,3%
0,7%

12º ano de escolaridade
11º ano de escolaridade

Plano Nacional de Saúde e dos Programas de Saúde Prioritários.

9,6%

o orçamento de funcionamento da DGS em 2014

4,8%
10,3%

6º ano de escolaridade
4º ano de escolaridade
0,0%

de 2013, o que se traduziu numa diminuição de
1.073.901€.

6,8%
2,7%
20,0%

40,0%

60,0%

A média das idades dos trabalhadores da DGS (Gráficimento de 40% (que tem como referência o somatório dos trabalhadores com idade igual ou superior a
55 anos). Verifica-se que 56% dos trabalhadores da
DGS têm idades compreendidas entre os 50 e os 69
entre os 55 e os 59 anos, o que regista o maior número de trabalhadores.

o peso dos encargos com o pessoal no orçamento
de 2014 é de 71% do total do orçamento de funcionamento, pese embora esta rubrica tenha dimiem 2013.

dos Jogos Sociais foi a única fonte de financiamento reforçada no ano de 2014. Este aumento resulta, por um lado, de um acréscimo real dos monda transferência da responsabilidade pelo finan-

14
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Quadro 2 · Descrição dos recursos Financeiros

Fontes de
Financiamento /
Rubrica

Orçamento
Corrigido 2013

Orçamento
Desvio 2013-2014
Corrigido 2014*
Valor

Desvio 2013-2014
%

Funcionamento:

7.384.744€

6.310.843€

-1.073.901€

-15%

Despesas com pessoal

5.161.112€

4.498.083€

-663.029€

-13%

2.183.916€

1.612.136€

-571.780€

-26%

outras despesas
correntes

7.422€

1.029€

-6.393€

-86%

transferências
correntes

8.483€

120.400€

111.917€

1319%

23.811€

79.195€

55.384€

233%

27.405.779€

26.057.573€

-1.348.206€

-5%

Centro de
Atendimento SNS

13.992.433€

10.289.230€

-3.703.203€

-26%

Jogos Sociais

12.456.017€

14.881.779€

2.425.762€

19%

957.329€

886.564€

-70.765€

-7%

34.790.523 €

32.368.416€

-2.422.107€

-7%

Aquisição bens

Aquisição de bens
de capital
Outras fontes

outros (**)
TOTAl

legenda:
Saúde no trabalho, Acreditação em Saúde, Programa Nacional de Saúde oral, Programa Nacional contra a Dor, Projeto EPHE, Fundos
Comunitários, etc.

Quanto ao Centro de Atendimento do SNS, a dotação corrigida em 2014 foi reduzida em 26% em relação ao ano de 2013, montante que está de acorMinistros para o ano de 20144.

4 rCM nº: 35/2013, publicada em D.r., 1ª série, de 3 de Junho
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3. MEtoDoLoGiA DE ELABorAÇÃo
Do PLANo EStrAtÉGiCo
3.1. Abordagem, Fases
e instrumentos

to em que a DGS se insere.

A elaboração do Plano Estratégico trienal (20142016) da DGS enquadra-se no cumprimento das
ção Pública (SiADAP 1) no Ministério da Saúde, e
tomou como referência as orientações inscritas no
documento “orientações para a elaboração de Pla-

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde.

stakeholders seja na ótica de cliente/
fornecedor, seja na de parceiro. incluiu-se também
uma identificação e caracterização dos fatores de
cos, económicos, sociais, tecnológicos, ambientais e
de saúde que interpelam e condicionam a ação da
namento internacional, identificaram-se, no contexto
-

colaboração de uma equipa externa da Direção-Geral da Qualificação dos trabalhadores em Funções

-

Saúde 2014-2016 e Programas de Saúde Prioritá-

quer com a participação de alguns dos principais
stakeholders externos. Seguindo uma lógica orientadesign thinking, a definição da
estratégia incluiu os contributos decorrentes das
perceções e apreciações dos stakeholders, quanto

– a planos estratégicos de outras agências do Mi-

refletindo problemas e projetando oportunidades
de melhoria.
o projeto estruturou-se em três fases: (i) Diagnóstico, (ii) Formulação da Estratégia e (iii) Elaboração
de Documentos (Plano Estratégico trienal, QUAr e

Na primeira fase, Diagnóstico, pretendeu-se compreender a situação atual e, simultaneamente, identi-

para:

– benchmarking com instituições congéneres inter– análise PEStAS (fatores e tendências Politicas,
Económicas, Sociais, tecnológicas, Ambientais e
de Saúde).

ações para responder melhor aos desafios do contexPlano de Estratégico 2014 · 2016
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do iNA e os principais stakeholders
a caso identificando, para os principais temas re-

realizada a meta-análise das perceções e apreciações dos diferentes stakeholders, face a cada tema,
segundo as dimensões de não consensual versus

workshop global, com
os dirigentes superiores e intermédios da DGS, para
apresentação dos principais resultados preliminares
da Formulação Estratégica e recolha de contributos
para elaboração do documento estratégico final.

versus
Para este efeito identificaram-se os seguintes
stakeholders: tutela, Administrações regionais de
Saúde, i.P. (ArS), Administração Central do Sistema de

e discutida a Proposição de Valor (Visão e Valores),
bem como uma definição mais detalhada da natureza
recursos organizacionais.

da Saúde, EPE (SPMS), instituto Português do Sangue
e da transplantação, i.P. (iPSt), ordem dos Médicos,
tuguesa do Ambiente (APA), Comunicação Social, Associações de doentes e utentes.

Na terceira fase, Elaboração de Documentos, produziram-se os documentos finais de acordo com os
requisitos legais (SiADAP 1) e as orientações técnino Ministério da Saúde.

workshop global, com os dirigentes
superiores e intermédios da DGS, para apresentação
dos principais resultados preliminares do Diagnóstico
e recolha de contributos para elaboração do documento estratégico final.

Na segunda fase, Formulação da Estratégia, procetunidades de ação identificadas na fase anterior.
-se as seguintes ações:
para:
- identificação e caracterização dos principais desado enquadramento com planos superiores institucionais e com metas para atingir ganhos em

stakeholders
18
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-

4. DiAGNÓStiCo
o diagnóstico da DGS constitui a primeira fase da elaboração do Plano Estratégico. Nesta fase pretende-se
compreender a situação atual e, simultaneamente,
identificar oportunidades para melhorar a resposta
da DGS a desafios futuros.

4.2. Benchmarking com instituições
Congéneres
A identificação de outras instituições que, no contex-

grande dificuldade.

4.1.

e Capacidades

cipais e secundárias e, consequentemente, uma grande heterogeneidade nas competências necessárias
para as executar.
pendência, quer em termos de trocas de informação,

uma maior complexidade na gestão relacionadas
com a necessidade de articular as diferentes atricas que concorrem para a sua execução. As múlti-

principais e secundárias da DGS, não se encontram
entidades públicas que apresentem as mesmas caraczação de estudos de benchmarking entre organismos.
ções públicas de Espanha, França, inglaterra e Suécia,
atuação mais se aproxima do da DGS, e optou-se por
des em instituições congéneres que não são proslaboratórios de saúde pública (inglaterra, Espanha
Espanha e França).

nir e implementar.
Partindo da análise da situação atual, identificaramsecundárias que concorrem para a sua realização
(Quadro 3).

4.3. Análise PEStAS
Nesta análise pretende-se identificar:
-

organizacionais requeridas, bem como o modo de
obtenção (internas versus externalizadas5) das capacida DGS.
gais e éticos, económicos, socioculturais, tecnológicos,
ambientais e de saúde aparecem sistematizados nos

5

outsourcing

e parceiros

Plano de Estratégico 2014 · 2016
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Quadro 3 ·

Atividades Principais
Macro Atividade
a. Gestão de planos e
programas de saúde

Atividades Secundárias Sub-Atividades
A.1. Gestão do Plano Nacional de Saúde

B. orientação do cidadão
no sistema de saúde
B.2. Acompanhamento do centro de atendimento do SNS (Linha Saúde 24)
B.3. resposta ad-hoc a solicitações do cidadão
c. Gestão de emergências
de saúde pública

C.1. Coordenação do sistema de emergências em saúde pública

D. Vigilância epidemiológica

e. apoio à autoridade de
saúde nacional

Nacional

F. Regulação e garantia da
qualidade em saúde

F.3. Garantia da qualidade e segurança
origem humana
saúde humana
G. análise e divulgação de
informação em saúde

G.1. Produção e análise de informação em saúde
G.2. Promoção da qualidade de informação

H. coordenação das
relações internacionais
em saúde

H.1. Coordenação da atuação do Ministério da Saúde na relação com UE e
organizações internacionais

H.3. Articulação e apoio a processos de cooperação internacional, com des-

decisão política

Não se aplica.

J. coordenação do siaDaP1 Não se aplica.
do ministério da saúde
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FatoRes Político-leGais e Éticos
Esta categoria (Quadro 4) integra elementos presentes
-

FatoRes económicos
Estes fatores (Quadro 5) relacionam-se essencialmente com as condições económicas e financeiras
que podem influenciar as decisões e ações de uma
organização.

Quadro 4 ·

Fatores Político-legais e Éticos
para a Saúde

Impacte DGS
1. Necessidade de aprofundar a priorização de áreas e ações de
versus aumento de dependência externa

promoção da saúde

2. Melhoria das sinergias internacionais/nacionais para aumentar

Legislação em áreas com implicações
na saúde
2. Coordenação com outros stakeholders na preparação de

Pública (PrEMAC 2)

Quadro 5 ·

Fatores Económicos
com implicações na Saúde

Impacte DGS
1. Necessidade de estratégias para minimizar o impacte da crise
na saúde
2. Direcionamento de estratégias para apoio de populações mais

Maior exigência e rigor no controlo
da despesa em saúde (sustentabilidade
do SNS)
Aumento dos custos associados a
tecnologias e prestação de cuidados

1. Necessidade de regulação
incremento dos seguros de saúde
dentro e fora do sistema

1. Necessidade de análise das implicações destes sistemas
1. Preocupação com o modelo de relacionamento entre
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FatoRes sociocultuRais
sideram-se questões como os modelos de comportamento associados a uma maior preocupação com a

FatoRes tecnolóGicos
Nesta área (Quadro 7) consideraram-se as questões

prendem com a crescente utilização de sistemas de
informação e a melhoria de ferramentas ou dispositinais e de gestão de processos. o impacte dos fatores
tecnológicos no futuro das organizações é bastante
renciação entre estas.

Quadro 6 ·

Fatores Socioculturais

Impacte DGS
2. Consideração da dimensão género no planeamento de ações

Aumento da literacia em saúde

1. Aumento da concorrência enquanto fonte de informação em
saúde

Aumento da procura de informação
em saúde
Aumento da oferta de informação
em saúde

4. Garantia da qualidade de informação em saúde

regional/local

Quadro 7 ·

Fatores Tecnológicos
sistemas de informação e integração

Impacte DGS
1. Acesso rápido e a mais dados de saúde
em saúde
3. Gestão das competências informacionais e da qualidade da
informação na saúde
4. Maior transparência de informação em saúde
5. Gestão de sistemas de informação

introdução de tecnologias e processos
que alteram modelos de ação na área da 2. Necessidade de regulação
saúde
1. Necessidade de acompanhamento da pressão do mercado da
biomédicas e ciências da saúde
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de saúde
2. Necessidade de reforçar os mecanismos de análise e controlo
da pressão do mercado da saúde

FatoRes amBientais
Estes fatores (Quadro 8) incluem aspetos ecológicos
e ambientais tais como o clima e as suas alterações, a
consciencialização ambiental por parte da população,
a disponibilidade e qualidade dos recursos naturais,
em particular a água, solo e ar, e o controlo e proteção do meio ambiente.

FatoRes saúDe
da especificidade da saúde nas sociedades atuais,
ença, as questões demográficas, o impacte dos denacional e internacional ou ainda a dimensão global
da saúde.

Quadro 8 ·

Fatores Ambientais
Alterações climáticas (fenómenos
ecossistemas)

Impacte DGS
1. Mapeamento de riscos ambientais com efeitos na saúde
2. Preparação de estratégias de resposta, nomeadamente a

2. Pressão na capacidade de resposta
Maior exigência na qualidade do ar

1. Exigência de afetação de recursos
multissectorial
1. Mapeamento de riscos com efeitos na saúde
2. Preparação de estratégias de resposta, nomeadamente a
doenças transmitidas pela água e alimentos
3. Análise do impacte dos padrões do consumo alimentar na
saúde e ambiente
4. Articulação multissectorial

Quadro 9 ·

Fatores Saúde

Impacte DGS

transição epidemiológica
Globalização e doenças emergentes

Sistema de Saúde

nos determinantes de Saúde

1. Capacidade de mobilização rápida de recursos e articulação
multissectorial
execução, controlo) com as instituições do Sistema de Saúde

a redução de desigualdades em saúde
2. Articulação institucional multissectorial

Plano de Estratégico 2014 · 2016
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4.4. Meta-Análise dos Stakeholders
Na sequência das reuniões realizadas com os principais stakeholders
-

tação de unidades de saúde e a articulação entre o
planeamento e a execução.
Analisando as perceções e apreciações dos diferentes stakeholders
organizá-las segundo duas dimensões de análise
(figura 3): não consensual versus consensual (eixo
versus

atuação da DGS, a informação para o cidadão, a informação para os profissionais de saúde, a informação para instituições internacionais, a comunicação
Figura 3 · Meta-Análise de Stakeholders

Matriz de Meta-Análise de Stakeholders

criação de Valor
pela DGS
Saúde

des de saúde

não consensual

consensual

informação de saúde ao cidadão, com informação
online pouco clara e inadequada utilização das
redes sociais (*)
junto dos profissionais
informação atempada
internacionalmente

falta de uniformização na definição de indicadores
de saúde
Saúde e os Programas de Saúde Prioritários
quem planeia e quem executa (*)
impacte (*)

Dificuldade em criação de Valor
legenda:
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na informação de saúde ao cidadão, mas que apresenta dificuldades na execução, nomeadamente
ainda pela utilização imatura da comunicação online, apesar de dispor de muita informação. também
é consensual que a DGS tem um papel a desempenhar na agregação, análise e disseminação de infor-

É consensual o papel da DGS na emissão de normas
e também a apreciação de que há dificuldades em
disseminar estas normas e outra informação junto dos profissionais. No entanto, não é consensual
como a metodologia utilizada nas auditorias.

custo-utilidade e custo-oportunidade, nomeadadesarticulação na informação reportada internacionalmente e insuficiente uniformização na definição
de indicadores de saúde.
A falta de articulação entre o planeamento e a execução é outro tema consensual entre os stakeholders.
Não só referem que não é clara a articulação entre o
Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e os Programas
como alertam para o modo como se faz atualmente
o planeamento na área da saúde, onde há margem
tre as entidades que planificam e as que executam.
ção de unidades de saúde, não é consensual o papel
da DGS nesta área.
Por último, não há consenso na inclusão (ou não) da

Plano de Estratégico 2014 · 2016
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5. ForMULAÇÃo EStrAtÉGiCA
tendo em conta os resultados obtidos em sede de

mográfica, considera os determinantes que influen-

-

Neste sentido começa-se por definir a proposição de
prossecução da sua missão e atribuições.

ValoRes
equidade e universalidade no acesso à saúde –
Diferentes condições económicas, sociais, familiares,
de cidadania, de religião, sexo, orientação sexual ou

Saúde 2012-2016, Programas de Saúde Prioritários e

Portugal.
Rigor científico e Ético nas Decisões em saúde –
Decisões de Saúde tomadas com base nos melhores

stakeholders e definidas

-

desenhados para “fazer a diferença”, seja no sentido

Profissionalismo, Flexibilidade e colaboração – rigor e competência dos profissionais, capacidade de

-

transparência e Responsabilidade – Prestação de

tratégico, são ainda abordados os mecanismos de
coordenação e monitorização a considerar durante o

5.2.
que permitam não só melhorar o que já é feito, mas
-

5.1. Proposição de Valor Público
Visão
A DGS propõe-se proteger e melhorar a saúde e
bem-estar dos cidadãos, garantindo que, através da qualidade, da segurança e da redução de
iniquidades em saúde, todos atinjam o seu potencial de saúde.
A atuação da DGS, intersectorial, inserida num exigen-

Estratégicos (oE) para a DGS, que a seguir se enunciam e caracterizam:
oE1 - Coordenar a integração do planeamento em
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nar uma fragmentação e desarticulação das ações de
oE6 - impulsionar o grau de participação de Portugal
-

sistémica inerente. A função saúde pública, entendida
-

DO

as ações da DGS pois o seu enfoque é a melhoria da
saúde e do bem-estar da população.

bilidade.
OE1 - COORDENAR A
PlANEAMENTO EM SAúDE

INTEGRAçãO

zes, complexos, apresentam estruturas e conteúdos
heterogéneos, insuficientemente articulados e com

ciedade respeitando os diferentes contextos onde os

stakeholders têm necessidade de conhecer antecipapara as incorporar no seu planeamento, a que acresce insuficiência de análises de impacte ex-ante e ex-post
de estar alinhadas com as opções das organizações
internacionais e nem sempre estão coordenadas em
um agente coordenador do planeamento integrado
em saúde, articulando-se com outros agentes do Ministério da Saúde e de outros setores.
stakeholders da DGS (Anexo 3),
respondendo nomeadamente a algumas das preocu-

OE2 - AUMENTAR A QUAlIDADE NO SISTEMA DE
SAúDE
prestação de cuidados, sendo necessário o aprofundamento da formação e de auditorias. É necessário
prestados com equidade, eficiência, eficácia, adequada implementação da qualidade no Sistema de Saúde, reforçando a sua influência nos cuidados hospi-
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stakeholders da DGS (Anexo 3), potes na realização da função da saúde pública.
OE4 - lIDERAR A DISPONIbIlIzAçãO E
DIVUlGAçãO DA INFORMAçãO DE SAúDE EM
PORTUGAl
Verifica-se um crescendo de oferta de informação de
sua qualidade, bem como uma crescente procura de
informação por parte de todos. Existe concorrência
de fontes oficiais e não oficiais de informação em saúde. os stakeholders do Sistema de Saúde produzem
muita informação, frequentemente com base em dapapel de liderança por parte da DGS na transformação da informação em conhecimento, o que requer o
reforço da capacidade de análise.
stakeholders da DGS (Anexo 3),
ção de informação de qualidade em saúde.

prestação de cuidados.

OE5 - MElHORAR A COMUNICAçãO EM SAúDE
A DGS é a instituição do Ministério da Saúde melhor
-

stakeholders da DGS (Anexo
3), contribuindo para o fomento de um ambiente de
maior confiança no Sistema de Saúde.

saúde dos cidadãos face aos riscos emergentes nas
sociedades atuais. No entanto, a comunicação nem

OE3 - DESENVOlVER ESTRATÉGIAS TRANSVERSAIS
EM SAúDE PúblICA
-

tuações existe descoordenação entre as mensagens
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stakeholders na área da saúde.
stakeholders
é necessário alterar o modelo de comunicação atualmente utilizado.
stakeholders da DGS (Anexo 3),
-

saúde alteram os modelos de prestação de cuidados
saúde, as condições climáticas e ambientais associaalterações do contexto económico e social, também

OE6 – IMPUlSIONAR O GRAU DE PARTICIPAçãO
DE PORTUGAl NA SAúDE GlObAl

aumentar a sua capacitação em termos de estrutura,

mais dependentes das orientações de saúde globais,
estando o cluster da saúde português a crescer em

stakeholders da DGS (Anexo 3),
-

dinamizar um posicionamento de Portugal com maior
estratégia de posicionamento de Portugal como um
destino de saúde.
stakeholders da DGS (Anexo 3),
da saúde.
OE7 – FlExIbIlIzAR A RESPOSTA DA DGS FACE à
IMPREVISIbIlIDADE
tor da saúde é muito acentuada. A presença cons-

5.3.

Globais de Saúde

5.3.1. EnquadramEnto com Planos suPEriorEs
institucionais
As Grandes opções do Plano para 2014 definidas

DGS (Quadro 10).

Quadro 10 · Alinhamento com as Grandes opções do Plano 2014
PE da dGS
GOP 2014

OE1

OE2

OE3

OE4

OE5

OE6

OE7

Aproximar os cuidados de saúde dos cidadãos,
reforçando os cuidados primários e os cuidados
continuados
Fomentar um maior protagonismo dos cidadãos na
Continuar a melhorar a qualidade, a segurança e o
acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, quer

tar o acesso e a qualidade das terapêuticas

-

internacionalizar o setor da saúde contribuindo
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A organização Mundial da Saúde no seu documento
estratégico Health 2020 – The European Policy for Health and Well-being alinha a sua estratégia de redução
definidos para a DGS (Quadro 11).

o V Plano Nacional para a igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação5 é o instrumento de exe-

em função do sexo e da orientação sexual. Na área
estratégica “Promoção da igualdade entre Mulheres
tratégicos apontados encontram larga expressão nos

Nacional de Saúde 2012-2016, no sentido da maxicomuns (Quadro 12).

Quadro 11 · Alinhamento com a estratégia Health 2020

ObjEtivOS EStratéGicOS

ÁrEaS PriOritÁriaS

Melhorar a saúde
Melhorar a liderança
da população
e a governação
europeia e reduzir
participativa na
as desigualdades em
saúde
saúde

empowerment dos cidadãos

Fortalecer os sistemas de saúde centrados nas
pessoas e capacitação em saúde pública, incluindo
preparação e capacidade de resposta para lidar com
emergências

oE7

Criar comunidades resilientes e ambientes de suporte

oE3

Quadro 12 · Alinhamento com o Plano Nacional de Saúde 2012-2016

EixOS EStratéGicOS
ObjEtivOS Para O SiStEma dE SaúdE

Cidadania
em Saúde

Equidade e
Acesso aos
Cuidados de
Saúde

Qualidade
em Saúde

Políticas
Saudáveis

obter Ganhos em Saúde
ao Longo do Ciclo de Vida
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oE1

oE3

reforçar o Suporte Social e Económico na
Saúde e na Doença

oE1

oE7

Fortalecer a Participação de Portugal na
Saúde Global

oE6

oE6
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oE6

Quadro 13 · Alinhamento com V Plano Nacional para a igualdade de Género, Cidadania e Não-discriminação
2014-2017

PE da dGS
OE – v PlanO naciOnal Para a iGualdadE

OE1

OE2

OE3

OE4

OE5

OE6

OE7

públicas integrando a dimensão da igualdade de
género
realizada nesta área
Estruturar o planeamento e a formulação das

reduzir as assimetrias de género em todas as

Contribuir para a compreensão da exclusão social
e da desigualdade de género enquanto fenómenos
intercomunicantes

dimensão de género nas suas práticas

designadamente mulheres rurais, mulheres
imigrantes e mulheres idosas
que estão na origem da condição de maior

integrar a dimensão da igualdade de género nas
energia

5.3.2. Ganhos Em saúdE

de indicadores (Anexo 4), organizados em três grupos:

Esta orientação da ação da DGS para a obtenção de
ganhos em saúde pressupõe a associação dos seus

Saúde 2012-2016 e outros Programas de Saúde, que
permitam uma monitorização integrada de resultados e desempenho.
Neste sentido optou-se por selecionar um conjunto

3) Aumentar a qualidade e segurança nos cuidados de saúde.
Na seleção de indicadores assegurou-se o mais pos-

5 resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2013, de 31 de dezembro.
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programáticas dos Programas de Saúde Prioritários
captação de recursos externos.
Nacional de Saúde 2012-2016. todos os indicadores
Saúde (PrEMAC 2).
a assegurar a monitorização da equidade em saúde
laridade, entre outros).

5.4.
natureza, exige necessariamente pensar e implemendos esperados.

os riscos associados e para os quais são necessárias
menos, a minimização dos seus efeitos.
indicadores e metas a atingir, e com a alocação dos
recursos humanos e financeiros necessários para a
sua concretização. Por outro lado, dado o seu grau
de criticidade associado a um conjunto de riscos, a
implementação de boas práticas de gestão de projetos e gestão do risco.

OE1 – COORDENAR A INTEGRAçãO DO PlANEAMENTO EM SAúDE
Iniciativas
stakeholders,
gias de apoio e suporte ao planeamento integrado
(QUAr, contratualização, planos regionais/locais
de saúde).
ções em saúde.
integrando e alinhando com as orientações internacionais.
Riscos Associados
stakeholders que in-
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OE2 – AUMENTAR A QUAlIDADE NO SISTEMA DE
SAúDE
Iniciativas
coaching
cas junto das unidades prestadoras de cuidados,
ordens profissionais, associações de doentes e
outros parceiros.
tornem as normas e orientações de boas práticas
de mais fácil utilização (“saúde eletrónica”).
e auditorias das NoC.

Riscos Associados
cedimentos da organização.
des prestadoras de cuidados.

OE3 – DESENVOlVER ESTRATÉGIAS TRANSVERSAIS EM SAúDE PúblICA
Iniciativas

local).

género.
que assegure a coerência na abordagem dos determinantes de saúde e das doenças/problemas
considerados prioritários.
nicas e outras).
Riscos Associados
stakeholders

-

do as ações de Diplomacia em Saúde.
escolas e outras organizações de base comunitária.
nos principais organismos internacionais (identificação de pontos focais).
OE4 – lIDERAR A DISPONIbIlIzAçãO E DIVUlGAçãO DA INFORMAçãO DE SAúDE EM PORTUGAl
Iniciativas
mação.

multilateral.
internacionais.
como um destino de saúde.
Riscos Associados

de análise de forma mais simples e clara.
saúde e de ferramentas de monitorização.

stakeholders que
informação em saúde.
Riscos Associados

OE 7 – FlExIbIlIzAR A RESPOSTA DA DGS FACE à
IMPREVISIbIlIDADE
Iniciativas
stakeholders que
-

formáticos instalados.

equipas, orientadas para resolução de problemas

OE5 – MElHORAR A COMUNICAçãO EM SAúDE
Iniciativas
-

parceiros externos.
Riscos Associados

cação.
ção dos cidadãos na gestão da sua própria saúde.
marketing público).
da no Ministério da Saúde, com definição de mecanismos de interface com outros stakeholders.

5.5.

comunicacionais.
Riscos Associados

stakeholders que

OE6 – IMPUlSIONAR O GRAU DE PARTICIPAçãO
DE PORTUGAl NA SAúDE GlObAl
Iniciativas

texto atual de fortes restrições orçamentais.
Assim começa-se por analisar o impacte da concretirias e secundárias da DGS, identificadas no diagnóstico, com necessidades de reorganização e criação de
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5.5.1. situação atual E situação futura

-

o quadro seguinte (Quadro 14) assinala as alterações
-

da atual.
o impacte da implementação da estratégia da DGS
atual implica a consideração dos necessários ajustasos, de modo a criar o enquadramento organizacio-

Quadro 14 ·
versus situação futura

Atividades Primárias
Situação atual

5.6. Mecanismos de Coordenação
e Monitorização
saúde
fatores a ter em conta para o sucesso da sua concretização, nomeadamente: o seu alinhamento com

Situação Futura
coordenação de Planos e Programas de
saúde

tação e gestão dos recursos humanos e financeiros
necessários ou ainda a participação dos stakeholders
A monitorização do Plano Estratégico resulta da aplicação de instrumentos de monitorização do QUAr e

em saúde
ou reorientação do caminho que está a ser seguido.
o processo de coordenação e monitorização do Plano Estratégico inclui a definição de:

comunicação em saúde

-

de Planos e Programas de Saúde”, beneficiando de
uma maior eficiência na gestão dos recursos, dada a
similaridade das competências requeridas para a sua
execução. outra alteração a realçar é a criação de
esta área de atuação no quadro da estratégia da DGS
para o triénio 2014-2016.
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tos e análise de resultados.

6. GLoSSÁrio
análise Pestas:
externa macro-ambiental da organização, com reambientais a serem analisadas e que não dependem
diretamente da ação da organização, nomeadamensocioculturais (S), tecnológicas (t), ambientais (A) e de
saúde (S).
atividades Primárias:
stakeholders
nização.

ou a entidades externas, contribuindo para o alinhamento estratégico e a clarificação de responsabilidades da instituição e na instituição.
criação de Valor:

output)
prestado a clientes/utentes e os custos dos recursos
necessários para os realizar (inputs), e suportados pelos clientes para obtê-los.
Design Thinking:
das organizações da forma de abordagem baseada ou focada em soluções, que começa pelas
-

atividades secundárias:
des primárias, o que permite detalhar como é criado
Benchmarking:

de soluções para problemas genéricos. “Combinar
as necessidades das pessoas com o que é tecno-

ras e os procedimentos de operação mais eficazes
que conduzam a um desempenho superior. Este processo permite a comparação das performances das

“Design thinking”.

performance, mas
também a sua ultrapassagem.
capacidades externalizadas: Competência desensultores, outsourcing (subcontratação) e parceiros.
capacidades: Conhecimentos, habilidades e atitu-

iniciativas estratégicas: Programas, projetos e
ações de curto, médio e longo prazos que são realizados para alcançar as metas estabelecidas.
meta-análise: Análise que pretende dar uma persos pontos em comum e aponta as fontes de discormesma questão.
Resultados de saúde (outcomes): alteração no esta-

na combinação e na mobilização dessas capacidades
competências organizacionais: Conjunto de expe-

alterar esse mesmo estado de saúde.
Risco:

-

risco é calculado pela probabilidade de uma determiorganização tem de ser capaz de fazer para implementar a estratégia de negócio. Assumem a natureza

essa ameaça e pelo impacte gerado caso ela ocorra.
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saúde:

-

e responsabilidade pessoal (Bircher, J. (2005) Towards
a dynamic definition of health and disease. Med, Health
Care and Philosophy. 8, 335-41.).
saúde Global: questões de saúde cujos determinantes contornam, enfraquecem ou ignoram as fronteiras territoriais excedendo a capacidade de abordapopulação mundial e reconhece que a saúde é determinada por problemas, questões e preocupações
que transcendem as fronteiras nacionais (Koplan,
J.P., & Bond, t.C., et al. (2009). Towards a common definition of global health. Lancet, 373, 1993-95; Health
Istanbul DeDiplomacy in the 21st century
claration, oECD, 2007).
saúde Pública: todas as medidas organizadas
pulação como um todo. As principais funções são:
públicas destinadas a abordar problemas e prioritodos têm acesso a cuidados adequados e custoDecreto-Lei 81/2009, de 2 de abril).
serviço nacional de saúde:
prestadores de cuidados de saúde dependentes do
Ministério da Saúde.
sistema de saúde Português:
-

primeira a prestação de todas ou de algumas dasistema de saúde:
cursos, atores e instituições relacionadas com a regulação, financiamento e realização de ações de saú-
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Stakeholders: Qualquer pessoa, grupo ou organizada pelo desempenho do organismo (ou projeto) e/ou
tem interesse no meio ambiente em que este atua.

7. ANEXoS
Anexo 1
Anexo 2 – Benchmarking com instituições congéneres da DGS
Anexo 3 – Valor criado para os stakeholders
Anexo 4 – indicadores Estratégicos de Ganhos em Saúde
Anexo 5
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Anexo 1 ·
A. GESTãO DE PlANOS E PROGRAMAS DE SAúDE

a.1 Gestão do Plano Nacional de Saúde
a.2
da saúde
a.3 Coordenação e acompanhamento de projetos financiados
-

Competências
de Saúde

monitorizar resultados

Capacidades
Internas

Externalizadas

70%

30%

80%

20%

60%

40%

70%

30%

70%

30% (SiCAD, iPSt, ArS)

100%

0%

b. ORIENTAçãO DO CIDADãO NO SISTEMA DE SAúDE

B.1. Definição de circuitos de referenciação do cidadão no Sistema de Saúde
B.2. Acompanhamento do centro de atendimento do SNS (Linha de Saúde 24)
B.3. resposta ad-hoc a solicitações do cidadão

Competências

38

Capacidades
Internas

Externalizadas

Emitir pareceres e propostas

100%

0%

Emitir orientações e normas organizacionais
(Processos assistenciais integrados, redes de
referenciação, etc.)

80%

20%
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Gerir contratos

Articular o Centro de Atendimento com as demais
estruturas do Ministério da Saúde

100%

Outsourcing (prestação)

100%

0%

90%

10%

100%

0%

C. GESTãO DE EMERGêNCIAS DE SAúDE PúblICA

c.1. Coordenação do sistema de emergências em saúde pública
versus externalizadas.

Capacidades

Competências
risk assessment)
Controlar o risco (risk management)
Comunicar o risco (risk comunication)

Internas

Externalizadas

80%

20%
(consultores e peritos)

80%

20%
(depende do risco)

90%
(saúde humana)

10%
(iNSA e iPSt)

D. VIGIlâNCIA EPIDEMIOlóGICA

D.1.
D.2.

Competências

Capacidades
Internas

Externalizadas

100%

0%

Coligir e disseminar informação

100%

Subcontratação (parcial)

Analisar informação

70%

30% (iNSA-Lab
e Consultores)

Propor estratégias de atuação

90%

10%
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E. APOIO à AUTORIDADE DE SAúDE NACIONAl

e.1.
e.2

Competências

Capacidades
Internas

Externalizadas

90%

10%

instruir processos de recursos hierárquicos dos atos
praticados pelas autoridades de saúde

20%

80%

instruir processos de nomeação de autoridades de
saúde (criar a rede)

50%

50% (ArS)

90%

10%

80%

20%

saúde pública
Apoiar a coordenação das emergências em saúde pública

F. REGUlAçãO E GARANTIA DA QUAlIDADE EM SAúDE

F.1.
F.2.
F.3. Garantia da qualidade e segurança
F.4.
neos, de órgãos, tecidos e células de origem humana
F.5.

-

competência técnica de entidades formadoras, peritos, técnicos e operadores qualificados na área da proteção
-
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CAPACIDADES

Competências

Internas

Externalizadas

70%

30% (ACSS, iNFArMED,
oM)

10%

90% (Grupos de peritos)

80% (metodologia)
50% (formar)

20% (metodologia)
50% (oM-formação)

20%

80%

40%

60% (ACSA e consultores)

standards e indicadores de monitorização da
qualidade

90%

10% (ACSS)

Emitir relatórios técnicos

90%

10% (consultores
e peritos)

80%

20%
(ACSS)

70%

30%
(rede SNS)

60%

40%
(rede SNS)

60%

40%
(rede SNS)

100%

0%

70%

30%
(subcontratação)

peritos
Elaborar normas

disseminar resultados

satisfação dos utentes
prestação de cuidados

Gerir o Sistema
SiM-Cidadão

uso de produtos biocidas no mercado nacional
Autorizar práticas e licenciar termas, instalações
Emitir pareceres técnicos (biológicos, radiológicos e

90%

10%

100%

0%

reconhecer a competência técnica de entidades
formadoras, peritos, técnicos e operadores

100%

0%

Autorizar a prática médica em saúde ocupacional

80%

20% (ArS)

100%

0%

G. ANálISE E DIVUlGAçãO DE INFORMAçãO EM SAúDE

G.1. Produção e análise de informação em saúde
G.2. Promoção da qualidade de informação

de órgão delegado do iNE para a codificação das causas de morte que é uma competência para a qual a
DGS recorre a 100% a capacidades internas.
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Competências

Capacidades
Internas

Externalizadas

Coligir e tratar informação

50%

50% (PSMS, iNSA, iNE)

Analisar informação

70%

30% (Academia)

100%

0%

70%

30% (iNE)

100%

0%

70%

30% (iNE)

90%

10% (irN)

Assegurar as funções de órgão delegado do iNE para

(representação do Ministério da Saúde)
informação
Assegurar funções de garantia da qualidade da

H. COORDENAçãO DAS RElAçõES INTERNACIONAIS EM SAúDE

H.1. Coordenação da atuação do Ministério da Saúde na relação com União Europeia e organizações
internacionais
H.2.
União Europeia
H.3.

Competências

Internas

Externalizadas

Analisar, coligir e disseminar informação

90%

10%

Emitir pareceres (posição portuguesa)

60%

40%

Negociar acordos internacionais

80%

20%

60%

40%

90%

10%

70%

30%

70%

30% (Embaixadas,
Hospitais SNS)

Analisar informação, articular conteúdos técnicos e

Acompanhar e celebrar acordos de cooperação
internacional
PALoP

42

Capacidades

Plano de Estratégico 2014 · 2016

I. APOIO TÉCNICO-CIENTíFICO à DECISãO POlíTICA

um maior peso no recurso a capacidades internas versus externalizadas.

Competências
Emitir pareceres e propostas

Capacidades
Internas

Externalizadas

80%

20% (consultores
e peritos)

J. COORDENAçãO DO SIADAP 1 DO MINISTÉRIO DA SAúDE

um maior peso no recurso a capacidades internas versus externalizadas.

Competências
Saúde

Capacidades
Internas

Externalizadas

80%

20% (iNA, PE)

DGS não tem todas as capacidades internas necessárias, recorrendo por isso a entidades externas.
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Anexo 2 · Benchmarking com instituições congéneres da DGS
Atividades Secundárias
Sub Atividade

Espanha
(1)

França
(2)

Reino
Suécia (4)
Unido (3)

A A.1. Gestão do Plano Nacional de Saúde
A.2. Gestão de Programas Nacionais de Saúde e de
promoção da saúde
A.3. Coordenação e acompanhamento de projetos
B

Saúde
B.2. Acompanhamento do centro de atendimento do SNS
(Linha Saúde 24)
B.3. resposta ad-hoc a solicitações do cidadão

c C.1. Coordenação do sistema de emergências em saúde
pública
D

e

da Autoridade de Saúde Nacional
de saúde

F

organizacionais
F.3. Garantia da qualidade e segurança
F.4. regulamentação e controlo de padrões de qualidade
os, de órgãos, tecidos e células de origem humana

-

ocupacionais com impacte na saúde humana
G
G.2. Promoção da qualidade de informação
H H.1. Coordenação da atuação do Ministério da Saúde na
relação com organizações internacionais (oMS, Comissão
Europeia,…)

União Europeia
H.3. Articulação e apoio a processos de cooperação interi

Não se aplica

J

Não se aplica

legenda: (1) Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación; (2) Direction Générale de la Santé; (3) Public Health England; (4)
Folkhälsomyndigheten - Public Health Agency of Sweden.
legenda das atividades principais:
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Anexo 3 · Valor criado para os stakeholders
ValoR cRiaDo PaRa os STakeholDerS Pelo
oe1 – cooRDenaR a inteGRação Do Planeamento em saúDe

Stakeholder
Cidadão

Valor Criado
Prestação de cuidados de saúde mais centrada no cidadão.

cidadão.
SPMS, ACSS, ArS, iNSA, iPSt, SiCAD,
iNFArMED, iNEM

Decisões baseadas com contributo da análise de impactes.
Comprometimento conjunto de quem planeia e executa.
Melhorar a articulação do Ministério da Saúde e com outras
entidades multissectoriais, minimizando disfuncionalidades do
Sistema de Saúde.

ValoR cRiaDo PaRa os STakeholDerS Pelo
oe2 – aumentaR a qualiDaDe Do sistema De saúDe

Stakeholder
Cidadão

Valor Criado
Mais segurança na prestação de cuidados de saúde e no Sistema
de Saúde. Maior satisfação do cidadão.
Maior clareza e exequibilidade nos protocolos de cuidados.

Dirigentes de unidades prestadoras de
cuidados
resultados de gestão.
ACSS, ArS, iPSt, iNEM, iNFArMED, iNSA,
e de Doentes
SPMS

unidades de saúde. Aumento da segurança.

contratação.

ValoR cRiaDo PaRa os STakeholDerS Pelo
oe3 – DesenVolVeR estRatÉGias tRansVeRsais em saúDe PúBlica
Stakeholder

Valor Criado

Cidadão

nizações de base comunitária, outros

comunitárias.
sustentabilidade do Sistema de Saúde.
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ValoR cRiaDo PaRa os STakeholDerS Pelo
oe4 – liDeRaR a DisPoniBilização e DiVulGação Da inFoRmação De saúDe em PoRtuGal

Stakeholder
Cidadão, oNG

Valor Criado
Maior transparência sobre o estado da saúde em Portugal.
obtenção de informação tratada (analisada) sobre saúde. Base
de referência em relação a orientações e práticas adequadas,
bem como a base de conhecimento de boas práticas.

outras Unidades de Ensino
ACSS, ArS, SPMS, outros

iNE, organizações internacionais

obtenção de forma simples e direta de dados brutos em saúde
Clareza na normalização dos indicadores e da terminologia em
saúde. Harmonização na produção e disseminação da informação.

responsabilizadas.

ValoR cRiaDo PaRa os STakeholDerS Pelo
oe5 – melHoRaR a comunicação em saúDe

Stakeholder
Cidadão

Valor Criado
Promoção da participação na gestão da sua própria saúde.
Aumento do conhecimento sobre saúde e boas práticas.

ACSS, ArS, SPMS, APA, oNG, outros
Comunicação Social

resposta a pedidos de informação, antecipando necessidades.
Ganhos inerentes ao aumento da literacia em saúde dos cidadãos.

ValoR cRiaDo PaRa os STakeholDerS Pelo
oe6 – imPulsionaR o GRau De PaRticiPação De PoRtuGal na saúDe GloBal

Stakeholder
Cidadão

Valor Criado
internacionais.
cultura e realidades Portuguesa.
reconhecimento de Portugal como destino de saúde.

outros organismos do Ministério da
Saúde e outros Ministérios

práticas internacionais.
organizações internacionais.

organizações internacionais

e promoção de consensos dos representantes portugueses.

Ganhos inerentes ao fortalecimento da Diplomacia em Saúde
46
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ValoR cRiaDo PaRa os STakeholDerS Pelo
oe7 – FlexiBilizaR a ResPosta Da DGs Face à imPReVisiBiliDaDe

Stakeholder

Valor Criado

Cidadão
conhecimentos.
obtenção atempada de orientações e informação, em função da
atualidade da oferta e conhecimento em saúde (de acordo com o
estado da arte).
e outras), oNG

em termos de alterações da realidade em saúde.
Melhoria na gestão do relacionamento entre o interesse
do cidadão e do Sistema de Saúde.
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Anexo 4 · indicadores Estratégicos de Ganhos em Saúde

1 – REDUzIR A MORTAlIDADE PREMATURA

área

Indicador
1. taxa de mortalidade infantil

2 – PROMOVER SAúDE E PREVENIR A DOENçA

2,8

Descrição
Numerador: número de óbitos de crianças com menos

2,95 em 2013)
Fonte: iNE

2. risco de morrer abaixo dos
5 anos

3,7

3. Proporção de mortalidade
prematura (todas as causas,
antes dos 70 anos)

21,5%

Numerador: número de óbitos de crianças entre 1 e 4

3,83 em 2013)
Fonte: iNE

4.

22,57% em 2013)

79,78 em
2010/2012)

5. Percentagem de ACES com
rastreio organizado de cancro da mama em população
entre os 50-69 anos

60%

6. Percentagem de ACES com
rastreio organizado do colo
do útero em população
entre os 30-59 anos

60%

7.

reduzir 25%

8.

ção por ViH.

Numerador: número de óbitos por todas as causas de
morte de pessoas com menos de 70 anos de idade
Denominador: Número total de óbitos por todas as causas
Unidade: Percentagem
Fonte: iNE, iP

- 81,8

ça, homens e mulheres

-

63,6% no 1º semestre de 2013)

45,5% no 1º semestre de 2013)

1657 em 2010)

Unidade: anos
Fonte: iNE
Numerador: número de ACES com rastreio de cancro da
mama organizado em população entre os 50-69 anos
Denominador: número total de ACES
Unidade: Percentagem
Fonte: ArS/DGS
Numerador: número de ACES com rastreio de cancro do
colo do útero organizado em população entre os 30-59 anos
Denominador: número total de ACES
Unidade: Percentagem
Fonte: ArS/DGS
diagnosticados num ano
Unidade: 100.000 habitantes
Fonte: iNSA

96%

VASPr ii aos 7 anos

96,3% em 2013)

Denominador: número de crianças da coorte que comUnidade: Percentagem
Fonte: ArS/DGS

9.

contra a gripe em idosos
institucionalizados.

10.
HPV aos 14 anos

48
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87%

Numerador: número de pessoas institucionalizadas em lares

82% em 2011)

Denominador: número total de pessoas institucionalizadas em lares de idosos, na mesma época gripal
Unidade: Percentagem
Fonte: ArS/DGS

88%
88% em 2013)

coorte nascida em 2001
Unidade: Percentagem
Fonte: ArS/DGS

3 – AUMENTAR A QUAlIDADE E SEGURANçA NOS CUIDADOS DE SAúDE

área

Indicador

Meta até 2016

11. Número de internamentos reduzir 10%
por doenças respiratórias
17.503 em 2012)
crónicas

Descrição
Número de internamentos por doenças respiratórias

Unidade: número
Fonte: GDH / ACSS

12. Letalidade intra-hospitalar
por Diabetes Mellitus

reduzir 10%

Numerador: número de óbitos nos internamentos por

7,6% em 2012)

num ano
Denominador: número total de diabéticos internados
Unidade: Percentagem
Fonte: GDH / ACSS

13. taxa de incidência de
MrSA

reduzir 10%

Numerador: número de bacteriemias por MrSA obser-

53,8% em 2012)

Denominador: número total de bacteriemias por Staphylococcus aureus no mesmo ano
Unidade: Percentagem

14. Consumo de carbapenemos em meio hospitalar

reduzir 5%

15. Densidade de incidência
de iNCS por MrSA

reduzir 10%

0,139 em 2011)

-

Numerador: número de DDD de carbapenemos
consumido em meio hospitalar num ano
Denominador: população residente no mesmo ano/365
dias
Fonte: iNFArMED

0,16 em 2012)

Denominador: número de dias de internamento no
mesmo ano
Unidade: 1.000 dias de internamento

-

legenda: MrSA – Staphylococcus aureus
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Anexo 5 ·
Gestão De Planos e PRoGRamas De saúDe - situação atual verSuS
cooRDenação De Planos e PRoGRamas De saúDe - situação FutuRa

Atividades Secundárias
Situação atual

saúde
Situação Futura
ção da saúde
coordenação do siaDaP 1 do ms

ReGulação e GaRantia Da qualiDaDe em saúDe - situação atual verSuS
ReGulação e GaRantia Da qualiDaDe em saúDe - situação FutuRa

Atividades Secundárias
Situação atual

órgãos, tecidos e células de origem humana
Situação Futura
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análise e DiVulGação De inFoRmação em saúDe - situação atual verSuS
análise e DiVulGação De inFoRmação em saúDe – situação FutuRa

Atividades Secundárias
Situação atual

Situação Futura

cooRDenação Das Relações inteRnacionais em saúDe - situação atual verSuS
cooRDenação Das Relações inteRnacionais em saúDe - situação FutuRa

Atividades Secundárias
Situação atual

Europeia
Situação Futura
coordenação da atuação do ms na relação com organizações internacionais (oms, comissão
europeia, outros)

comunicação em saúDe - situação FutuRa

Atividades Secundárias
Situação atual
Situação Futura
Marketing público
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