Tableau de Bord CSP - ARS Norte (s/ ULS)
Julho 2013
DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS
Proveitos Operacionais a)
% proveitos com taxas moderadoras a)
Custos Operacionais a)
Resultados Operacionais a)
CMVMC a)
FSE a)
Meios complementares de diagnóstico b)
Análises clínicas b)
Radiologia b)
Meios complementares de terapêutica b)
Medicina Física e Reabilitação b)
Hemodiálise b)
Cuidados Respiratórios Domiciliários b)
Produtos vendidos por farmácias b)
Transporte de doentes b)
Custos ajustados com Pessoal a)
Custos com horas extra-ordinárias e suplementos a)
% dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal a)
% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal a)
Custo médio de medicamentos faturados por utilizador c) **
Custo médio de MCDT faturados por utilizador c) ***

Real
771.620.259 €
1,91%
754.692.712 €
16.927.547 €
10.329.626 €
522.301.616 €
67.736.176 €
35.933.299 €
21.111.967 €
74.091.700 €
22.720.274 €
35.993.321 €
11.461.499 €
242.913.440 €
10.339.941 €
174.255.358 €
17.245.536 €
9,90%
0,91%
82 €
n.d.

Var. Hom. *
1,92%
0,04 p.p.
4,61%
-52,56%
-35,26%
-3,20%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-4,99%
-17,21%
18,01%
8,33%
-0,88 p.p.
-0,23 p.p.
-19,81%
n.d.

Real
3.191.985
64,26%
6,49%
1.990.351
62,35%
5.954.040
1,90
4.144.295
1,33
50.238
0,02
1.759.507
0,56
254.094
0,08
368.357
14,58
107,38
42,91%

Var. Hom. *
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,10%
0,10%
-0,29%
-0,29%
1,46%
1,46%
0,98%
0,98%
-13,48%
-13,48%
2,99%
1,96 p.p.
3,77 p.p.
4,94 p.p.

Real
86,02%
89,53%
36,76%
90,84%
n.d.

Var. Hom. *
12,61 p.p.
11,18 p.p.
8,52 p.p.
3,05 p.p.
n.d.

PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA
Número de inscritos ativos nos CSP c)
% de inscritos ativos em Unidades de Saúde Familiar c)
% de inscritos ativos sem médico de família c)
Número de utilizadores dos CSP (acumulado desde 1 de janeiro) c)
Taxa global de utilização de consultas médicas (acumulado desde 1 de janero) c)
Consultas Médicas realizadas nos CSP (exclui SAP) c)
Consultas Médicas per capita (exclui SAP) c)
Consultas Médicas presenciais nos CSP (exclui SAP e domicílio) c)
Consultas Médicas presenciais per capita (exclui SAP e domicílio) c)
Consultas domiciliárias médicas nos CSP (exclui SAP) c)
Consultas domiciliárias médicas per capita (exclui SAP) c)
Consultas Médicas não presenciais nos CSP (exclui SAP) c)
Consultas Médicas não presenciais per capita (exclui SAP) c)
Consultas Médicas realizadas em SAP c)
Consultas Médicas realizadas em SAP per capita c)
Consultas domiciliárias de enfermagem nos CSP c)
Taxa de visitas domiciliárias médicas (por 1.000 inscritos) c)
Taxa de visitas domiciliárias enfermagem (por 1.000 inscritos) c)
% de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens c) **
DESEMPENHO ASSISTENCIAL
% primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias c)
% de utentes com PNV atualizado aos 13 anos c)
% de inscritos entre os 50 e 74 anos com exame de deteção precoce do cancro colo-rectal atualizado c)
% de consult. médicas presenciais que deram origem a pelo menos um codificação de um problema associado c)
Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos (DDD/1000 habitantes/dia) * c) **

* As Circulares Normativas de 2011 n.º 1 e a n.º 9 da Administração Central do Sistema de Saúde, IP vieram reforçar a necessidade imperativa de
encerramento mensal da contabilidade por parte das ARS. Tratando-se de uma alteração da série contabilística, as variações apuradas face ao
período homólogo devem ser interpretadas com a precaução devida.
** Considera medicamentos faturados em Junho 2013 e variação face ao período homólogo
*** Considera apenas MCDT faturados em Junho 2013 e variação face ao período homólogo

n.d. - Não disponível / n.r. - Não reportada / n.a. - Não aplicável / n.d.p. - Não disponível no período / PD - Plano de Desempenho

Fonte: SICA, SIARS

