Tableau de Bord CSP - ARS Alentejo
Maio 2012
DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS
Proveitos Operacionais a)
% proveitos com taxas moderadoras
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 a)
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
% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal
Custo médio de medicamentos facturados por utilizador c) **
Custo médio de MCDT facturados por utilizador c) ***
PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA
Número de inscritos nos CSP c)
% de inscritos em Unidades de Saúde Familiar c)
% de inscritos sem médico de família c)
Número de utilizadores dos CSP c)
Taxa global de utilização de consultas médicas 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 efectuadas até aos 28 dias c)
% de utentes com PNV actualizadas aos 13 anos c)
% de inscritos entre os 50 e 74 anos com exame de detecção precoce do cancro colo-rectal actualizado c)
% de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado c)
Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos (DDD /1000 habitantes/dia) c) **

Real
59.938.848 €
1,27%
61.698.276 €
-1.759.429 €
926.232 €
47.765.204 €
3.628.791 €
1.927.155 €
1.279.960 €
4.058.125 €
196.722 €
2.708.737 €
924.200 €
31.437.865 €
1.065.917 €
13.317.377 €
2.439.879 €
18,32%
2,69%
92 €
n.d.
Real
283.638
33,16%
5,86%
153.039
53,96%
391.971
1,48
261.559
0,99
2.789
0,01
127.623
0,48
58.172
0,22
18.402
9,76
64,88
36,12%

Var. Homóloga *
-18,08%
0,89 p.p.
-8,63%
-131,16%
-27,20%
-7,66%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-8,52%
-64,88%
-11,02%
-2,96%
1,52 p.p.
-0,40 p.p.
-1,70%
n.d.
Var. Homóloga *
-1,56%
9,83 p.p.
-0,18 p.p.
-3,84%
-1,28 p.p.
-3,92%
-3,92%
-6,52%
-6,52%
-20,43%
-20,43%
2,37%
2,37%
-23,00%
-23,00%
46,27%
-2,28 p.p.
21,21 p.p.
5,11 p.p.

Real
60,21%
74,98%
3,59%
71,08%
89,03

Var. Homóloga *
-5,16 p.p.
1,01 p.p.
1,81 p.p.
14,21 p.p.
-7,53%

* 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 entre janeiro e abril de 2012 e variação face ao período homólogo
*** Considera apenas MCDT faturados entre janeiro e abril de 2012 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

Fontes: a) OFA/SIEF, b) ARS, c) SIARS

