PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO ACES 2011
Indicadores Nacionais, Regionais e Locais - Bilhete de Identidade
Unidade Funcional para os Cuidados de Saúde Primários

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES POR REGIÃO
Designação do indicador

ARS Norte

Taxa de utilização global de consultas médicas

ARS Centro

ARS LVT

ARS Alentejo

ARS Algarve

NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

LOC

Percentagem de consultas ao utente pelo seu próprio médico de família
NAC

NAC
LOC

Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos
Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar

NAC

Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre

LOC

NAC

NAC
REG
REG

Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de médicas em saúde materna
LOC

Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna
Percentagem de grávidas com revisão de puerpério efectuada

LOC

Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso

NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

Percentagem de primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias

NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

Percentagem de recém-nascidos com visita domiciliária de enfermagem até aos 15 dias
de vida

LOC

Percentagem de diagnósticos precoces (TSHPKU) realizadas até ao sétimo dia de vida do
recém-nascido
Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de saúde infantil dos
0 aos 11 meses

LOC

REG
LOC

LOC

Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas médicas de saúde infantil no 2.º
ano de vida
Percentagem de inscritos com peso e altura registados nos últimos 12 meses (2 anos)

LOC
LOC

LOC
LOC

Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 2 anos

LOC

Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 6 anos
Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 13 anos

LOC

NAC

NAC

REG
NAC

NAC

Percentagem de crianças, com 6 anos completos, que realizaram o exame global de
saúde

LOC
LOC

Percentagem de utilizadores com vacina antitetânica actualizada
Percentagem de mulheres entre os 50 e 69 anos com mamografia registada nos últimos
dois anos

LOC

Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 anos com colpocitologia actualizada (uma em
3 anos)
Percentagem de inscritos entre os 50 e 74 anos com rastreio de cancro colo-rectal
efectuado

NAC

NAC

Percentagem de inscritos com diagnóstico de diabetes

LOC

Incidência de amputações major, de membro inferior, em diabéticos na população
residente

NAC

Percentagem de diabéticos com compromisso de vigilância

LOC

REG

REG

REG

REG

REG

REG

NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

LOC

REG

Percentagem de diabéticos com pelo menos duas HbA1C registadas no últimos 12 meses
desde que abranjam 2 semestres
Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano

LOC

LOC

Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem

LOC

LOC

Percentagem de inscritos com diagnóstico de hipertensão

LOC

Percentagem de hipertensos com comprimisso de vigilância

LOC

Percentagem de hipertensos c/ registo de pressão arterial em cada semestre

LOC

Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses

LOC

Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica actualizada

LOC

Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65
anos

NAC

Percentagem de inscritos com diagnóstico de asma

LOC

Percentagem de inscritos com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crónica

LOC

Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos no
mercado do SNS em ambulatório (Dose Diária Definida /1000 habitantes/dia)

NAC

Taxa de referenciação por utilizador

REG

REG

LOC

LOC

REG

LOC
LOC
NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

REG

Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa
Percentagem de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)

NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos

NAC

NAC

NAC

NAC

NAC

Percentagem do consumo de medicamentos genéricos em valor financeiro no consumo
total de medicamentos

LOC

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

NAC

NAC

NAC

NAC

Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos

LOC

LOC

REG

Custo médio de medicamentos facturados por utilizador

NAC

NAC

NAC

NAC
REG

NAC

NAC

LOC

Percentagem de prescrição de cefalosporinas no consumo total de antibióticos

LOC

Percentagem de prescrição de quinolonas no consumo total de antibióticos
Percentagem do custo dos inibidores da DPP-IV no custo total com antidiabéticvos orais
(medicamentos facturados)

LOC

Custo médio de MCDT facturados por utilizador

NAC

% de Utentes hipocoagulados activos no Programa TAO

REG

% de doentes tratados por ECCI/doentes referenciados pelo ACES para a ECCI

REG

Monitorização do grau de satisfação de serviço público - mediana de tempo de resolução
de reclamações

REG

Percentagem de agrupamentos de escolas/escolas agrupadas com projectos de saúde
formalizados e implementados

NAC - Indicador de Eixo Nacional, REG - Indicador de Eixo Regional e LOC - Indicador de Eixo Local

NAC

NAC

NAC

NAC

LOC

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de consultas ao utente pelo seu próprio médico de família

Tipo de indicador

ACESSO

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar o acesso dos utentes ao seu próprio médico de família.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de consultas que cada médico realiza aos seus utentes e a utentes fora da sua lista.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES
Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de consultas

Valor de referência

Histórico

Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Total de consultas presenciais, com o seu médico de família.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter registo de consultas médicas, programadas ou não, em horário normal ou acrescido, no período em análise.

Observações

A consulta realizada por um Interno é contabilizada em nome do médico de MGF indicado como seu tutor.

Factor crítico

N.º de utentes sem médico de família atribuído.

Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º total de consultas médicas presenciais com o seu médico de família

SI USF/UCSP

N.º de consultas

B - Denominador

N.º total de consultas médicas a utentes inscritos no período em análise

SI USF/UCSP

N.º de consultas

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Taxa de utilização global de consultas médicas

Tipo de indicador

ACESSO

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar o acesso a consultas médicas pela população inscrita.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de utentes inscritos que tiveram consulta médica, de qualquer tipo, no período em análise.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Critérios de inclusão

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de utentes

Valor de referência

Histórico

Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter pelo menos uma consulta médica, presencial ou não presencial, no período em análise.
Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise.

Observações
Factor crítico

Análise - 1 utente pode ter diversas 1.as consultas (MGF, PF, SM…)

Definição

Variáveis

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de inscritos com pelo menos uma consulta médica

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de inscritos

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Taxa de visitas domiciliárias médicas por 1.000 inscritos

Tipo de indicador

ACESSO

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar a realização de consulta domiciliária médica relativamente à população inscrita no ACES.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a taxa de consultas médicas no domicílio por cada mil inscritos no ACES.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Critérios de inclusão

Unidade de medida

Rácio

Fórmula

A / B x 1.000

Output

Taxa de consultas domiciliárias (Méd.)

Valor de referência

Histórico

Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter registo de consulta domiciliária médica no período em análise (total de visitas).
Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise.

Observações

Considera-se apenas uma consulta domiciliária médica por dia por utente.

Factor crítico
Definição

Variáveis

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º total de consultas domiciliárias médicas

SI USF/UCSP

N.º de consultas

B - Denominador

N.º de inscritos

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de utilizadores com vacina antitetânica actualizada

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Cumprimento dos parâmetros definidos para a vigilância de saúde.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de utilizadores que tem a vacinação antitetânica actualizada, no período em análise.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x100

Output

Percentagem de utilizadores

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter pelo menos uma vacina antitetânica (Td ou DT ou T) em que a data de inoculação seja igual ou inferior a 10 anos em relação ao fim do período em análise.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter pelo menos um registo de utilização (de qualquer tipo), no período em análise.

Observações
Factor crítico
Definição

Variáveis

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes com vacina antitetânica actualizada

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de utilizadores

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Taxa de utilização de consultas de planeamento familiar

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar o acesso das mulheres em idade fértil a consultas de planeamento familiar.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de mulheres em idade fértil, inscritas no ACES, que tiveram uma consulta em planeamento familiar no período em análise.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de mulheres

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter pelo menos uma consulta médica em planeamento familiar no período em análise.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ser mulher;
- Ter idade entre [15,49] anos.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de mulheres inscritas em idade fértil com consulta médica de planeamento
familiar

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de mulheres inscritas em idade fértil, no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Promover a precocidade das primeiras consultas de gravidez.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de grávidas com consulta de saúde materna no 1.º trimestre de gravidez.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de grávidas

Valor de referência

Histórico

Meta

ARS
Numerador:
- Denominador;
- Ter pelo menos uma consulta médica de saúde materna no 1.º trimestre de gravidez.

Critérios de inclusão

Observações

Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ser mulher;
- Ter um destes diagnósticos activos na sua lista de problemas - (ICPC W78, W79, W84);
- Completar 12 semanas de gravidez no período em análise [1;90] dias a contar da data da última menstruação (DUM);
- Ter compromisso de vigilância em saúde materna/vigilância da gravidez, no período em análise.

Considerar a data da última menstruação (DUM);

Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de grávidas, com compromisso de vigilância em saúde materna, com registo de
consulta médica de saúde materna nas primeiras 12 semanas de gravidez

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de grávidas, com compromisso de vigilância em saúde materna, que
completaram 12 semanas de gravidez no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas médicas em saúde materna.

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar se a vigilância das grávidas cumpre as orientações estabelecidas para a vigilância da gravidez.

Descrição do indicador

Indicador que exprime, a percentagem de grávidas com compromisso de vigilância em Saúde Materna no ACES, com pelo menos 6 consultas médicas em saúde
materna, durante o tempo que decorreu a gravidez.

Frequência de monitorização

Trimestral

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de grávidas

Valor de referência

Histórico

Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Grávidas com 6 ou mais consultas médicas em saúde materna.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ser mulher;
- Ter pelo menos um destes diagnósticos sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC - W78, W79 ou W84);
- Ter compromisso de vigilância em saúde materna/vigilância da gravidez, no período em análise;
- Ter registo da data do parto no período em análise.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de grávidas, com compromisso de vigilância em saúde materna, com 6 ou mais
consultas médicas em saúde materna

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de grávidas, com compromisso de vigilância em saúde materna, com data de
parto no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar a acessibilidade da população ao enfermeiro e o cumprimento dos parâmetros definidos para a vigilância da gravidez.

Descrição do indicador

Indicador que exprime, a percentagem de grávidas com compromisso de vigilância em Saúde Materna no ACES, com pelo menos 6 consultas de enfermagem em saúde
materna, durante o tempo que decorreu a gravidez.

Frequência de monitorização

Trimestral

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de grávidas

Valor de referência

Histórico

Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ser mulher;
- Ter pelo menos um destes diagnósticos sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC - W78, W79 ou W84);
- Ter compromisso de vigilância em saúde materna/vigilância da gravidez, no período em análise;
- Ter registo de data de parto no período em análise.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de grávidas, com compromisso de vigilância em saúde materna, com 6 ou mais
consultas de enfermagem em saúde materna

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de grávidas com compromisso de vigilância em saúde materna e com data de
parto no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de grávidas com revisão de puerpério efectuada

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar se a vigilância das grávidas cumpre as orientações estabelecidas.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de puérperas (mulheres com data de parto registada), que efectuaram revisão do puerpério até às 6 semanas posteriores ao parto.

Frequência de monitorização

Trimestral

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de grávidas

Valor de referência

Histórico

Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter consulta de revisão de puerpério realizada até 6 semanas (42 dias) após a data do parto.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ser mulher;
- Ter pelo menos um destes diagnósticos sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC - W78, W79 ou W84);
- Ter compromisso de vigilância em saúde materna/vigilância da gravidez no período em análise;
- Ter completado 6 semanas (42 dias) após a data do parto, no período em análise.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de mulheres, com compromisso de vigilância em saúde materna, com consulta
de revisão de puerpério.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de mulheres com compromisso de vigilância em saúde materna que completaram
o puerpério no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Identificar as situações de recém-nascidos, de termo, que apresentam baixo peso (<2500 gramas) ao nascer.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de recém-nascidos, de termo, que apresentam baixo peso ao nascer.

Frequência de monitorização

Trimestral

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de recém-nascidos

Valor de referência

Histórico

Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter um peso, ao nascer, inferior a 2500 gramas (ICD9 V30.00, V30.01, V30.1 e adicional 764.0X a 764.1X)

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter registo de residência na área geográfica em análise;
- Ter registo de nascimento, após 38 semanas de gravidez, no período em análise.
Total de recém-nascidos (ICD 9 V30.00, V30.01, V30.1), menos, recém-nascidos menos de 38 semanas (ICD 9 V30.00, V30.01, V30.1 e adicional 765.21 a 765.28).

Observações

Apenas são identificáveis os RN com registo de nascimento em Hospitais do SNS.

Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de RN, de termo, com peso inferior a 2500 gramas ao nascer.

BD GDH

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de RN, de termo, com registo de nascimento no período em análise

BD GDH

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Promover a precocidade dos primeiros contactos na vida.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de primeiras consultas na vida, ocorridas até aos 28 dias.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de recém-nascidos

Valor de referência

Histórico

Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter um registo de 1.ª consulta médica nos primeiros 28 dias de vida.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter completado 28 dias de vida no período em análise.

Observações

São consideradas as visitas domiciliárias médicas.

Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de RN com primeira consulta ou visita domiciliária médica, realizada até ao 28.º
dia de vida.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de RN que completaram 28 dias no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de recém-nascidos com visita domiciliária de enfermagem até aos 15 dias de vida

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Identificar as situações sócio-familiares que necessitem de um acompanhamento privilegiado.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de recém-nascidos (RN) com inscrição realizada até ao 15.º dia de vida, que recebeu visita domiciliária de enfermagem.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de recém-nascidos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter registo de consulta de enfermagem no domicílio até ao 15.º dia de vida.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES até ao 15º dia de vida, no período em análise;
- Ter completado 15 dias de vida no período de tempo em análise.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de RN que receberam consultas de enfermagem no domicílio até ao 15.º dia de
vida.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de RN inscritos no ACES até ao 15.º dia de vida.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de diagnósticos precoces (TSHPKU) realizadas até ao sétimo dia de vida do recém-nascido

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Cumprimento dos parâmetros definidos para a vigilância de saúde.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de recém-nascidos (RN) que efectuou o diagnóstico precoce até ao 7.º dia de vida.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de recém-nascidos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter registo de diagnóstico precoce (THSPKU) até ao 7.º dia de vida.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter completado 7 dias de vida no período de tempo em análise.

Observações

O que se pretende medir não é se o ACES realizou o diagnóstico precoce a uma criança que se inscreveu com mais de 7 dias, mas se essa criança realizou o referido
exame na data indicada.

Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de RN, com registo de diagnóstico precoce (TSHPKU), realizado até ao 7.º dia de
vida.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de RN que completaram 7 dias de vida no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de saúde infantil dos 0 aos 11 meses

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Medir a utilização da consulta médica de vigilância infantil por cada utilizador e o cumprimento das orientações técnicas definidas para a vigilância deste grupo vulnerável.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas médicas de saúde infantil até aos 12 meses de vida, no período em análise.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de crianças

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- N.º de crianças com seis ou mais consultas médicas de saúde infantil até à data de completar 330 dias de vida.

Critérios de inclusão

Observações

Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Completar 1 ano no período em análise;
- Ter compromisso de vigilância no programa de saúde infantil no período em análise.

Considera-se apenas uma consulta por dia por criança.

Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de crianças, com compromisso de vigilância em saúde infantil, que têm pelo
menos seis consultas médicas de saúde infantil realizadas antes dos 330 dias de
vida.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de crianças, com compromisso de vigilância em saúde infantil, que completam 1
ano no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas médicas de saúde infantil no 2.º ano de vida

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Medir a utilização da consulta médica de vigilância infantil por cada utilizador e o cumprimento das orientações técnicas definidas para a vigilância deste grupo vulnerável.

Descrição do indicador

Indicador que exprime, a percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas médicas de saúde infantil no 2.º ano de vida, no período em análise.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de crianças

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Número de crianças com pelo menos 3 consultas médicas de saúde infantil entre os 331 e os 700 dias de vida.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Completar 2 anos no período em análise;
- Ter compromisso de vigilância no programa de saúde infantil no período em análise.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de crianças, com compromisso de vigilância em saúde infantil, que têm pelo
menos 3 consultas médicas de saúde infanttil realizadas entre os 331 e os 700 dias

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de crianças com compromisso de vigilância em saúde infantil, que completam 2
anos no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de inscritos com peso e altura registados nos últimos 12 meses (2 anos)

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Controlo do excesso de peso e obesidade

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de crianças que completaram 2 anos no período e que têm medição de peso e altura nos 12 meses anteriores

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de crianças

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter registo de peso e altura no mesmo dia, no período de 12 meses prévios a completar 2 anos.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter completado 2 anos no período em análise.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de crianças que completam 2 anos e que têm registo de peso e altura nos 12
meses prévios.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de crianças que completam 2 anos no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 2 anos

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Monitorizar o cumprimento do PNV aos 2 anos.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de utentes inscritos, com 2 anos completos, que tem o PNV actualizado.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de crianças

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter PNV actualizado no dia em que completa 2 anos.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter completado 2 anos no período em análise.

A. Registo completo. Para ter o PNV cumprido, as crianças com 2 anos necessitam de ter as seguintes vacinas registadas, com data de administração anterior à data do
segundo aniversário:
- Pelo menos 1 inoculação de BCG ou uma prova tuberculínica;
- Pelo menos 3 inoculações de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP;
- Pelo menos 4 inoculações de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP;
- Pelo menos 1 inoculação de Hib ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPwHibVIP após os 15 meses de idade;
- Pelo menos 3 inoculações de VHB ou VHAB;
- Pelo menos 1 inoculação de MenC após os 12 meses de idade (apenas obrigatório para os nascidos após 1-10-2004);
- Pelo menos 1 inoculação de VASPR;

Observações

B. Registo simplificado. Em alternativa, aceitam-se como tendo o PNV cumprido das crianças que têm registos da última dose de cada vacina, mesmo que não existam
registos das primeiras, desde que a data de administração seja anterior à data do segundo aniversário:
- Pelo menos 1 inoculação de BCG ou uma prova tuberculínica;
- Pelo menos um registo da 3ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP;
- Pelo menos um registo da 4ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP;
- Pelo menos 1 inoculação de Hib ou DTPaHib ou DTPwHib ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPwHibVIP após os 15 meses de idade;
- Pelo menos um registo da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB;
- Pelo menos 1 inoculação de MenC após os 12 meses de idade (apenas obrigatório para os nascidos após 1-10-2004);
- Pelo menos 1 inoculação de VASPR;
C. Imunizado – as vacinas relativamente às quais é colocado o atributo de "imunizado" são classificadas como cumpridas

Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de crianças com 2 anos com PNV actualizado

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de crianças que completam 2 anos no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 6 anos

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Monitorizar o cumprimento do PNV aos 7 anos.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de utentes inscritos, com 7 anos completos, que tem o PNV actualizado.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de crianças

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter PNV actualizado no dia em que completa 7 anos.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter completado 7 anos no período em análise.

A. Registo completo. Para ter o PNV cumprido, as crianças com 7 anos necessitam de ter as seguintes vacinas registadas, com data de administração anterior ao dia em
que completam 7 anos:
- Pelo menos 1 inoculação de BCG ou uma prova tuberculínica;
- Pelo menos 4 inoculações de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 7[ anos;
- Pelo menos 1 inoculação de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [4; 7[ anos;
- Pelo menos 3 inoculações de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 4[ anos;
- Pelo menos 3 inoculações de VHB ou VHAB no intervalo [0; 7[ anos;
- Pelo menos 1 inoculação de MenC no intervalo [0; 7[ anos;
- Pelo menos 2 inoculações de VASPR no intervalo [0; 7[ anos;

Observações

B. Registo simplificado. Em alternativa, aceitam-se como tendo o PNV cumprido das crianças que têm registos da última dose de cada vacina, mesmo que não existam
registos das primeiras, desde que a data de administração seja anterior ao dia em que completam 7 anos.
- Pelo menos 1 inoculação de BCG ou uma prova tuberculínica no intervalo [0; 7[ anos;
- Pelo menos um registo da 4ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 7[ anos;
- Pelo menos um registo da 4ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 7[
anos;
- Pelo menos um registo da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB no intervalo [0; 7[ anos;
- Pelo menos 1 inoculação de MenC no intervalo [0; 7[ anos;- Pelo menos um registo da 2ª dose (ou superior) de VASPR no intervalo [0; 7[ anos;
C. Imunizado – as vacinas relativamente às quais é colocado o atributo de "imunizado" são classificadas como cumpridas.

Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de crianças com 7 anos com PNV actualizado.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de crianças que completam 7 anos no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de crianças com PNV actualizado aos 13 anos

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Monitorizar o cumprimento do PNV aos 13 anos.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de utentes, com 14 anos completos, que tem o PNV actualizado.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de crianças

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter PNV actualizado no dia em que completar 14 anos.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter completado 14 anos no período em análise.

1. Para ter o PNV cumprido, as crianças com 14 anos necessitam de ter as seguintes vacinas registadas, com data de administração anterior ao dia em que completam
14 anos:
A. Registo completo.
- Pelo menos 1 inoculação de BCG ou uma prova tuberculínica no intervalo [0; 14[anos;
- Pelo menos 3 inoculações de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 14[anos;
- Pelo menos 1 inoculação de Td no intervalo [10; 14[anos;
- Pelo menos 2 inoculações de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou TPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 10[anos;
- Pelo menos 3 inoculações de VHB ou VHAB no intervalo [0; 14[anos;
- Pelo menos 2 inoculações de VASPR no intervalo [0; 4[anos;
- Pelo menos 1 inoculação de MenC no intervalo [0; 14[anos;

Observações

B. Registo simplificado
Em alternativa, aceitam-se como tendo o PNV cumprido as crianças que têm registos da última dose de cada vacina, mesmo que não existam registos das primeiras,
desde que a data de administração seja anterior ao dia em que completam 14 anos.
- Pelo menos 1 inoculação de BCG ou uma prova tuberculínica no intervalo [0; 14[anos;
- Pelo menos um registo da 3ª dose (ou superior) de VAP ou VIP ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0; 14[anos;
- Pelo menos 1 inoculação de Td no intervalo [10; 14[anos;
- Pelo menos um registo da 2ª dose (ou superior) de DTPa ou DTPw ou DTPaHib ou DTPwHib ou DT ou DTPaHibVIP ou DTPwHibVIP ou DTPaVIP no intervalo [0;
10[anos;
- Pelo menos um registo da 3ª dose (ou superior) de VHB ou VHAB no intervalo [0; 14[anos;
- Pelo menos um registo da 2ª dose (ou superior) de VASPR no intervalo [0; 4[anos;
- Pelo menos 1 inoculação de MenC no intervalo [0; 14[anos;
2.Tanto no numerador como no denominador apenas serão considerados os utentes que não foram excluídos do programa de vacinação.

Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de crianças com 14 anos com PNV actualizado.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de crianças que completaram 14 anos no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de crianças, com 6 anos completos, que realizaram o exame global de saúde

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Cumprimento dos parâmetros definidos para a vigilância de saúde.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de utentes, com 6 anos completos, que realizaram os exames globais de saúde

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de crianças

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter registo de realização de exames globais de saúde, no dia em que completar 6 anos.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter completado 6 anos no período em análise.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de crianças com 6 anos com registo de exame global de saúde

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de crianças que completaram 6 anos no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de mulheres entre os 50 e 69 anos com mamografia registada nos últimos dois anos

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar a cobertura do programa de vigilância oncológica/rastreios.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de mulheres com idades entre [50,69] anos, de entre todas as inscritas no ACES, que fizeram uma mamografia nos últimos 2 anos.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de mulheres

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter um registo de mamografia realizada até 2 anos antes do fim do período em análise.

Critérios de inclusão

Observações

Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ser mulher;
- Ter idade entre [50,69] anos.

Código da tabela de MCDT do SNS em vigor.

Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de mulheres com registo de mamografia realizada nos últimos 2 anos.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º total de mulheres inscritas com idades entre os [50,69] anos.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 anos com colpocitologia actualizada (uma em 3 anos)

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar a cobertura do programa de vigilância oncológica/rastreios.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de mulheres com idades entre [25,64] anos, de entre todas as inscritas no ACES, que fizeram uma colpocitologia nos últimos 3
anos.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de mulheres

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter um registo de colpocitologia realizada até 3 anos antes do fim do período em análise.

Critérios de inclusão

Observações

Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ser mulher;
- Ter idade entre [25,64] anos.

Código da tabela de MCDT do SNS em vigor.

Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de mulheres com registo de colpocitologia realizada nos últimos 3 anos.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º total de mulheres inscritas com idades entre os [25,64] anos.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de inscritos entre os 50 e 74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efectuado

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar a cobertura do programa de vigilância oncológica/rastreios.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de inscritos entre [50,74] anos, de entre todos os inscritos no ACES, que fizeram o rastreio de cancro colo-rectal.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de utentes

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter registo de pesquisa de sangue oculto nas fezes nos últimos 2 anos ou colonoscopia nos últimos 5 anos.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter entre [50,74] anos.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de Inscritos com registo de pesquisa de sangue oculto nas fezes nos últimos 2
anos ou colonoscopia nos últimos 5 anos.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de inscritos com idade entre [50,74] anos.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de inscritos com diagnóstico de diabetes

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha
Objectivo

Monitorizar a capacidade de diagnóstico e qualidade dos registos de morbilidade.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a proporção de diabéticos identificados na população inscrita.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de diabéticos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = T89 ou T90).

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter entre [18,75] anos.

Observações
Factor crítico
Definição

Variáveis

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes com diagnóstico (classificação ICPC = T89 ou T 90) sinalizado como
activo na sua lista de problemas.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de inscritos

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Incidência de amputações major, de membro inferior, em diabéticos na população residente

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha
Objectivo

Monitorizar o resultado atingido através da vigilância da diabetes

Descrição do indicador

Indicador que exprime os resultados em saúde alcançados

Frequência de monitorização

Trimestral

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

ARS

Critérios de inclusão

Numerador:
- Ter registo de residência na área geográfica em análise;
- Ter registo de amputação major do membro inferior;
- Ter diagnóstico de diabetes (código ICD9 250.7x com procedimentos 84.13 a 84.19).

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Unidade de medida

Taxa

Fórmula

A / B * 10.000

Output

Episódios de amputação por dez mil
residentes ano

Valor de referência

Não aplicável

Meta

Não aplicável

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

Denominador:
- Número de residentes na área geográfica em análise

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

A - Numerador

N.º episódios de amputação major em diabéticos

BD GDH

N.º de episódios

B - Denominador

N.º de residentes na área geográfica do ACES

INE

N.º de residentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de diabéticos com compromisso de vigilância

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Monitorizar o n.º de utentes diabéticos em vigilância no programa de diabetes.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a proporção de diabéticos, com compromisso de vigilância da diabetes face ao número de diabéticos identificados.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de diabéticos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter compromisso de vigilância no programa da diabetes.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter entre [18,75] anos;
- Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = T89 ou T90).

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa da diabetes.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de utentes com diagnóstico (classificação ICPC = T89 ou T 90) sinalizado como
activo na sua lista de problemas.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de diabéticos com pelo menos duas HbA1C registadas nos últimos 12 meses desde que abranjam 2 semestres

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Monitorizar o acompanhamento dos utentes diabéticos em vigilância no programa de diabetes - parâmetro hemoglobina glicosilada.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de diabéticos, com compromisso de vigilância, que tem pelo menos dois registos de HbA1C no período em análise.

Frequência de monitorização

Semestral

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de diabéticos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter dois registos de HbA1C no período em análise;
- Ter pelo menos 1 registo de HbA1C em cada semestre do período em análise.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = T89 ou T90) até 30 de Junho, inclusive, do período em análise;
- Ter entre [18,75] anos;
- Ter compromisso de vigilância no programa de diabetes.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes, com compromisso de vigilância no programa de diabetes, com pelo
menos 2 registos de HbA1C no período.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa de diabetes.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar o cumprimento dos parâmetros definidos para vigilância no programa de diabetes.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de diabéticos, com compromisso de vigilância da diabetes, que vigia regularmente os pés.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de diabéticos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter pelo menos um registo de exame aos pés no ano, no período em análise.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = T89 ou T90) no período em análise;
- Ter entre [18,75[ anos;
- Ter compromisso de vigilância no programa de diabetes.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes, com compromisso de vigilância no programa de diabetes, com pelo
menos um registo de exame aos pés no período em análise.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa de diabetes.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar o cumprimento dos parâmetros definidos para vigilância no programa de diabetes.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de diabéticos com pelo menos uma consulta de enfermagem no período em análise.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de diabéticos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter pelo menos uma consulta de enfermagem no âmbito do programa de vigilância da diabetes, no período em análise.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = T89 ou T90) no período em análise;
- Ter entre [18,75[ anos;
- Ter compromisso de vigilância no programa de diabetes.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes, com compromisso de vigilância no programa de diabetes, com pelo
menos uma consulta de enfermagem no âmbito do programa de diabetes.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa de diabetes.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de inscritos com diagnóstico de hipertensão

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha
Objectivo

Medir a prevalência da hipertensão na população inscrita.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a proporção de hipertensos identificados na população inscrita.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Critérios de inclusão

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B * 100

Output

Percentagem de hipertensos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = K86 ou K87).
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise.

Observações
Factor crítico
Definição

Variáveis

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes com diagnóstico (classificação ICPC = K86 ou K87) sinalizado como
activo na sua lista de problemas.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de inscritos

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de hipertensos com compromisso de vigilância

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar o n.º de utentes hipertensos em vigilância no programa de hipertensão arterial.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a proporção de hipertensos, com compromisso de vigilância da hipertensão arterial face ao n.º de hipertensos identificados.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B * 100

Output

Percentagem de hipertensos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter compromisso de vigilância no programa da hipertensão arterial.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = K86 ou K87).

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa da hipertensão arterial

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de utentes com diagnóstico (classificação ICPC = K86 ou K87) sinalizado como
activo na sua lista de problemas.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de hipertensos c/ registo de pressão arterial em cada semestre

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar o cumprimento dos parâmetros definidos para vigilância no programa de hipertensão.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de pressão arterial em cada semestre, no período em análise.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de hipertensos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter pelo menos um registo de pressão arterial em cada semestre, no período em análise.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = K86 ou K87) até dia 30 de Junho, inclusive, no período em análise;
- Ter compromisso de vigilância no programa de hipertensão.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes, com compromisso de vigilância no programa de hipertensão, com
pelo menos 1 registo de pressão arterial em cada semestre

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de utentes com compromisso de vigilância, no programa de hipertensão no
período em análise

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar o cumprimento dos parâmetros definidos para vigilância no programa de hipertensão.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de hipertensos com registo de IMC nos últimos 12 meses, no período em análise.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x100

Output

Percentagem de hipertensos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses.

Critérios de inclusão

Observações

Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = K86 ou K87);
- Ter compromisso de vigilância no programa de hipertensão.

Se o utente tiver menos de 20 anos, o registo de altura deve ter sido efectuado há menos de 2 anos em relação ao período de tempo em análise.

Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes, com compromisso de vigilância no programa de hipertensão, com
registo de IMC nos últimos 12 meses.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa de hipertensão no
período em análise

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica actualizada

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar o cumprimento dos parâmetros definidos para vigilância no programa de hipertensão.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de hipertensos que tem a vacinação antitetânica actualizada, no período em análise.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x100

Output

Percentagem de hipertensos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter pelo menos uma vacina antitetânica (Td ou DT ou T) em que a data de inoculação seja igual ou inferior a 10 anos em relação ao fim do período em análise.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = K86 ou K87);
- Ter compromisso de vigilância no programa de hipertensão;
- Ter 25 ou mais anos no período em análise.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes com compromisso de vigilância em programa de hipertensão com
vacina antitetânica actualizada

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de utentes com compromisso de vigilância no programa de hipertensão no
período em análise

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha
Objectivo

Avaliar a efectividade do controlo das doenças cardiovasculares na comunidade.

Descrição do indicador

Indicador que exprime os resultados em saúde alcançados

Frequência de monitorização

Trimestral

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

ARS

Critérios de inclusão

Numerador:
- Ter registo de residência na área geográfica em análise;
- Ter registo de Acidente Vascular Cerebral (código de ICD9 430 a 437.9;
- Ter idade inferior a 65 anos.

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Unidade de medida

Taxa

Fórmula

A / B * 10.000

Output

Episódios de AVC por dez mil
residentes, com idade inferior a 65
anos, ano

Valor de referência

Não apilcável

Meta

Não aplicável

Denominador:
- Número de residentes na área geográfica em análise com idade inferior a 65 anos.

Observações

Apenas são identificáveis utentes com internamentos em Hospitais do SNS. Estão excluídos os óbitos ocorridos fora da Unidade Hospitalar e internamentos em
Instituições privadas.

Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de episódios de AVC em utentes com idade inferior a 65 anos

BD GDH

N.º de episódios

B - Denominador

N.º de residentes na área geográfica do ACES, com idade inferior a 65 anos

INE

N.º de residentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de inscritos com diagnóstico de asma

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar a capacidade de diagnóstico e registo dos prestadores de cuidados de saúde primários.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a proporção de utentes com asma identificados na população inscrita.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B * 100

Output

Percentagem de doentes

Prazo entrega reporting

Valor de referência

Órgão fiscalizador

Meta

Critérios de inclusão

Numerador:
- Denominador;
- Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = R96).
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise.

Observações
Factor crítico
Definição

Variáveis

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes com diagnóstico (classificação ICPC = R96) sinalizado como activo na
sua lista de problemas.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de inscritos

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de inscritos com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crónica

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar a capacidade de diagnóstico e registo dos prestadores de cuidados de saúde primários.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a proporção de utentes com doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) identificados na população inscrita.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B * 100

Output

Percentagem de doentes

Prazo entrega reporting

Valor de referência

Órgão fiscalizador

Meta

Critérios de inclusão

Numerador:
- Denominador;
- Ter este diagnóstico sinalizado como activo na sua lista de problemas (classificação ICPC = R95).
Denominador:
- Ter uma inscrição no ACES, no período em análise.

Observações
Factor crítico
Definição

Variáveis

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes com diagnóstico (classificação ICPC = R95) sinalizado como activo na
sua lista de problemas.

SI USF/UCSP

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de inscritos

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos no mercado SNS em ambulatório (Dose Diária Definida
/1000 habitantes/dia)

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar a adequação do consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos.

Descrição do indicador

Indicador que exprime o rácio de consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepresivos, (valor facturado) em DDD, por cada 1.000 habitantes

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Unidade de medida

Rácio

Fórmula

A / (B * D)*1.000

Output

Rácio

Prazo entrega reporting

Valor de referência

Órgão fiscalizador

Meta

Numerador:
- Consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos facturados ao SNS em ambulatório, em DDD.

Critérios de inclusão

Denominador 1:
- N.º de dias do período em análise.
Denominador 2:
- População residente na área geográfica em análise.

Observações
Factor crítico
Definição

Variáveis
A - Numerador

Consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos facturados ao
SNS em ambulatório, em DDD

B - Denominador

N.º de dias do período em análise

D - Denominador 2

N.º de residentes na área de geográfica do ACES

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

SIARS

DDD

N.º de dias

INE

N.º de residentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Taxa de referenciação por utilizador

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Medir a capacidade de resolução por prestador de cuidados de saúde primários.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de utentes com situações clínicas, que à partida justificam um pedido de intervenção dos cuidados hospitalares.

Frequência de monitorização

Trimestral

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de utentes utilizadores
referenciados para CH

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter pelo menos uma referência (de qualquer tipo), para a consulta hospitalar.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise.
- Ter pelo menos um registo de utilização (de qualquer tipo), no período em análise.

Observações
Factor crítico
Definição

Variáveis

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utentes referenciados para a consulta hospitalar

CTH

N.º de utentes

B - Denominador

N.º de utilizadores

SI USF/UCSP

N.º de utentes

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa

Tipo de indicador

QUALIDADE TÉCNICA / EFECTIVIDADE

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Medir a qualidade da referenciação

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de referências devolvidas por falta de informação clínica e administrativa, face ao número de referências efectuadas para consultas
hospitalares.

Frequência de monitorização

Trimestral

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Critérios de inclusão

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de devoluções

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter referência para consulta hospitalar devolvida, por falta de informação clínica (total de referências).
- Ter referência para consulta hospitalar devolvida, por falta de informação administrativa (total de referências).
Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter referência (de qualquer tipo), para a consulta hospitalar (total de referências).

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de referências devolvidas por falta de informação clínica e administrativa

CTH

N.º de referências

B - Denominador

N.º de referências (de qualquer tipo) para a consulta hospitalar

CTH

N.º de referências

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de consultas médicas presenciais que deram origem a codificação clínica

Tipo de indicador

QUALIDADE DOS REGISTOS

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar a qualidade dos registos.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de consultas médicas presenciais, que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado a essa consulta,
em relação ao total de consultas médicas presenciais.

Frequência de monitorização

Trimestral

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de consultas médicas
presenciais codificados

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- Ter registo de código ICPC na área de Avaliação (SOAP) na consulta médica presencial.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter registo de consulta médica presencial, no período em análise.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

Nº de consultas médicas presenciais codificadas, no período em análise

SI USF/UCSP

N.º de episódios

B - Denominador

N.º de consultas médicas presenciais

SI USF/UCSP

N.º de episódios

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos

Tipo de indicador

QUALIDADE PERCEPCIONADA

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Avaliar a percepção dos cidadãos face à qualidade da prestação dos cuidados de saúde.

Descrição do indicador

Indicador que exprime a percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos com os cuidados de saúde prestados

Frequência de monitorização

Anual

Responsável pela monitorização DGS

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de utilizadores

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador;
- N.º de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter pelo menos um registo de utilização (de qualquer tipo), no período em análise;
- Ter respondido ao inquérito de satisfação.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos

N.º de utilizadores

B - Denominador

N.º de utilizadores que responderam ao inquérito de satisfação

N.º de utilizadores

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem do consumo de medicamentos genéricos em valor financeiro no consumo total de medicamentos

Tipo de indicador

EFICIÊNCIA

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Monitorizar o consumo de medicamentos genéricos face ao consumo total de medicamentos do ACES.

Descrição do indicador

Indicador que exprime em valor percentual, o peso dos custos com medicamentos genéricos (PVP) face aos custos totais com medicamentos (PVP), no mercado SNS
em ambulatório.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de custos com genéricos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Custo com medicamentos genéricos (valor facturado em PVP), no mercado SNS em ambulatório.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Custo com medicamentos (valor facturado em PVP), no mercado SNS em ambulatório.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

Custo com medicamentos genéricos (valor facturado em PVP)

SIARS

€

B - Denominador

Custo com medicamentos (valor facturado em PVP)

SIARS

€

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

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

Tipo de indicador

EFICIÊNCIA

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Monitorizar o consumo de medicamentos genéricos face ao consumo total de medicamentos do ACES.

Descrição do indicador

Indicador que exprime o volume de embalagens de medicamentos genéricos facturados face à totalidade de embalagens facturadas, no mercado SNS em ambulatório.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem de embalagens de
genéricos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- N.º total de embalagens de medicamentos genéricos facturadas, no mercado SNS em ambulatório.

Critérios de inclusão
Denominador:
- N.º total de embalagens de medicamentos facturadas, no mercado SNS em ambulatório.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

N.º de embalagens de medicamentos genéricos facturadas

SIARS

N.º de embalagens

B - Denominador

N.º total de embalagens de medicamentos facturadas

SIARS

N.º de embalagens

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos

Tipo de indicador

EFICIÊNCIA

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Monitorizar o consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos do ACES.

Descrição do indicador

Indicador que exprime em valor percentual, o peso dos custos com quinolonas (PVP) face à totalidade dos custos com antibióticos (PVP) no mercado SNS em
ambulatório.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Custo com quinolonas (valor facturado em PVP), no mercado SNS em ambulatório.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Custo com antibióticos (valor facturado em PVP), no mercado SNS em ambulatório.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

Custo com quinolonas (valor facturado em PVP)

SIARS

€

B - Denominador

Custo com antibióticos (valor facturado em PVP)

SIARS

€

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Custo médio de medicamentos facturados por utilizador

Tipo de indicador

EFICIÊNCIA

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Monitorizar o encargo com medicamentos facturados por utilizador.

Descrição do indicador

Indicador que exprime o custo médio com medicamentos facturados (PVP), por cada utilizador, no mercado SNS em ambulatório.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

€

Fórmula

A /B

Output

Custo médio medicamentos

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Denominador
- Custo com medicamentos (valor facturado em PVP) cuja facturação tenha sido efectuada no intervalo de tempo em análise.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter pelo menos um registo de utilização (de qualquer tipo), no período em análise.

Observações

Se a prescrição for feita por DCI é considerado o valor mais baixo do último mês.

Factor crítico
Definição

Variáveis

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

Custo com medicamentos (valor facturado em PVP)

SIARS

€

B - Denominador

N.º de utilizadores SNS

SIARS

N.º de utilizadores

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de prescrição de cefalosporinas no consumo total de antibióticos

Tipo de indicador

EFICIÊNCIA

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Monitorizar o nível de prescrição de cefalosporinas na prescrição de antibióticos.

Descrição do indicador

Indicador que exprime em valor percentual, o peso das prescrições de cefalosporinas face à totalidade das prescrições de antibióticos, no mercado SNS em ambulatório.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A /B x 100

Output

Percentagem

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Custo com cefalosporinas prescritas (PVP), no mercado SNS em ambulatório.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Custo com antibióticos prescritos (PVP), no mercado SNS em ambulatório).

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

Custo com cefalosporinas prescritas (PVP)

SIARS

€

B - Denominador

Custo com antibióticos prescritos (PVP)

SIARS

€

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem de prescrição de quinolonas no consumo total de antibióticos

Tipo de indicador

EFICIÊNCIA

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Monitorizar a prescrição de quinolonas na prescrição de antibióticos do ACES.

Descrição do indicador

Indicador que exprime em valor percentual, o peso das prescrições de quinolonas face à totalidade das prescrições de antibióticos, no mercado SNS em ambulatório.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Custo com quinolonas prescritas (PVP), no mercado SNS em ambulatório.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Custo com antibióticos prescritos (PVP), no mercado SNS em ambulatório.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

Custo com quinolonas prescritas (PVP)

SIARS

€

B - Denominador

Custo com antibióticos prescritos (PVP)

SIARS

€

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Percentagem do custo dos inibidores da DPP-IV no custo total com antidiabéticos orais (medicamentos facturados)

Tipo de indicador

EFICIÊNCIA

Tipo de falha

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Objectivo

Monitorizar o consumo de inibidores da DPP-IV no consumo totalde antidiabéticos orais do ACES.

Descrição do indicador

Indicador que exprime em valor percentual, o peso dos custos com inibidores da DPP-IV (PVP) face à totalidade dos custos com antidiabéticos orais (PVP) no mercado
SNS em ambulatório.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Unidade de medida

Percentagem

Fórmula

A / B x 100

Output

Percentagem

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Custo com inibidores da DPP-IV (valor facturado em PVP), no mercado SNS em ambulatório.

Critérios de inclusão
Denominador:
- Custo com antidiabéticos orais (valor facturado em PVP), no mercado SNS em ambulatório.

Observações
Factor crítico
Variáveis

Definição

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

Custo com inibidores da DPP-IV (valor facturado em PVP)

SIARS

€

B - Denominador

Custo com antidiabéticos orais (valor facturado em PVP)

SIARS

€

PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO 2011
INDICADORES ACES - BILHETE DE IDENTIDADE

Designação

Custo médio de MCDT facturados por utilizador

Tipo de indicador

EFICIÊNCIA

Tipo de falha
Objectivo

Monitorizar o encargo com MCDT facturados por utilizador.

Descrição do indicador

Indicador que exprime o custo médio do SNS com MCDT facturados, por cada utilizador.

Frequência de monitorização

Mensal

Responsável pela monitorização ACSS / ARS / ACES

Prazo entrega reporting
Órgão fiscalizador

Entidade gestora

ACES

Período aplicável

Ano

Unidade de medida

€

Fórmula

A/B

Output

Custo médio MCDT

Valor de referência
Meta

ARS

Numerador:
- Encargo SNS com MCDT cuja facturação tenha sido efectuada no intervalo de tempo em análise.

Critérios de inclusão

Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter pelo menos um registo de utilização (de qualquer tipo), no período em análise.

Observações
Factor crítico
Definição

Variáveis

Fonte informação/ SI

Unidade de medida

A - Numerador

Encargo SNS com MCDT facturados

SIARS

€

B - Denominador

N.º de utilizadores SNS

SIARS

N.º de utilizadores

