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Assunto!–!contratualização!2013!na!ARSLVT!
!
!

Os! coordenadores! das! USF! abaixo! listadas,! que! representam! (993! profissionais! e!

801.323!utentes),!vêm!manifestar!a!sua!preocupação!pela!forma!como!o!processo!de!

contratualização!na!ARSLVT!está!a!ser!conduzido!em!2013,!a!saber:!

!
1. Incumprimento! dos! prazos! calendarizados! no! documento! "Metodologia! de!

contratualização!para!os!CSP!no!ano!de!2013"!publicado!pela!ACSS.!

2. Regras!de!contratualização!emitidas!pela!ARSLVT!sem!fundamentação!técnico6

científica.!!

3. Regras!de!contratualização!emitidas!pela!ARSLVT!incoerentes!!com!as!emitidas!

pela!ACSS.!

4. Imposição! de! que! “todas& as& metas& devem& ser& negociadas& com& valores& de&

melhoria&em& relação&ao& realizado&em&2012”,! independentemente!de! critérios!

de!racionalidade.!

5. Exigência! de! redução! de! custos! para! níveis! que! podem! colocar! em! causa! a!

qualidade,!a!segurança!e!equidade!dos!cuidados!prestados.!

6. Imposição!de!alterações!de!metas!ou!de!indicadores!após!concluída!a!fase!de!

negociação!com!as!equipas,!violando!!o!princípio!da!boa!fé!negocial.!

7. Incumprimento!por!parte!da!ACSS!do!compromisso!de!fornecer!informação&”a&

partir& da& qual& seria& definido& o& racional& de& definição& das&metas& que& levaria& à&

convergência&para&patamares&de&desempenho&harmonizado&a&nível&nacional!“.!



8. Não! clarificação! do!modo! como! é! contabilizado! o! denominador! para! cálculo!

dos!indicadores,!face!à!permanente!reatualização!das!listas.!

!

Solicitamos!o!esclarecimento!urgente!das!questões!suscitadas!e!assinatura!das!cartas!

de!compromisso!com!base!nas!metas!e! indicadores!previamente!acordados!em!sede!

de!contratualização!interna.!

!

Com!os!melhores!cumprimentos,!

!

As!USF:!
!
Alphamouro! Gama! S.!João!Evangelista!dos!Lóios!
Amato!Lusitano! Gerações! S.!João!do!Pragal!
Andreas! Jardim!dos!Plátanos! S.!Julião!de!Oeiras!
Arandis! Magnólia! Samora!Correia!
Arco! Marginal! Santiago!de!Palmela!
Arco6Íris! Monte!da!Lua! Sétima!Colina!
Carnide!Quer! Monte!Pedral! Sobreda!
Conchas! Monte!da!Caparica! Terras!de!Cira!
Conde!Lousã! Oriente! Tílias!
Conde!Saúde! Ouriceira! Vale!do!Sorraia!
Costa!do!Estoril! Parque! Villa!Longa!
Cuidar!Saúde! Pinhal!do!Rei! !
Cynthia! Quinta!da!Lomba! !
D.!Jordão! Rafael!Bordalo!Pinheiro! !
Dafundo! Rainha!D.!Leonor! !
Delta! Ribeirinha! !
Descobertas! Rodrigues!Miguéis! !
!
!

Anexo:!Documento!com!análise!comparativa!entre!a!“Metodologia&de&contratualização&

da&ACSS”!e!as!orientações!e!procedimentos!da!ARSLVT.!

!
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Análise(comparativa(entre(a(“Metodologia(de(contratualização(da(ACSS”(
e(as(orientações(e(procedimentos(da(ARSLVT(
!
!
I( B( METODOLOGIA( DE( CONTRATUALIZAÇÃO( PARA( OS( CUIDADOS( DE( SAÚDE(
PRIMÁRIOS(NO(ANO(DE(2013(B(Março(2013(–(ACSS((MC)(
!
O! presente! documento! operacionaliza! o! processo! de! contratualização! (externa! e!
interna)!para!o!ano!de!2013,!procurando!consolidar!a!evolução!organizacional!dos!
cuidados!de!saúde!primários!e!continuando!o!processo!de!passagem!de!uma!cultura!
de! comando@controle! vertical,! para! uma! cultura! de! compromisso! e! de!
responsabilidade!a!todos!os!níveis!da!prestação!de!cuidados!nesta!área.!(página!5!)!
!
A!contratualização!deve!ser!norteada!pelos!seguintes!princípios!gerais:!(página!4)!
!
! [...]!
!

3! Basear@se! em! indicadores! que! monitorizam! a! evolução! de! processos! ou!
resultados!da!atividade!assistencial,!que!a!evidência!científica!demonstra!que!
podem!conduzir!a!ganhos!em!saúde,!ganhos!de!acessibilidade!ou!ganhos!de!
satisfação;!
!
4! Promover! a! responsabilização! das! entidades! prestadoras! através! da!
negociação!transparente!de!metas!para!os!indicadores;!
!
5! Induzir! nas! entidades! prestadoras! mecanismos! de! auto@regulação! que!
orientem! a! prática! no! sentido! da! excelência! da! prestação! de! cuidados! de!
saúde,!da!eficiência!do!sistema!de!saúde,!de!ganhos!em!satisfação!de!utentes!
e!profissionais;!

!
!
II(B(INSTRUÇÕES(AO(PREENCHIMENTO(DOS(MAPAS(DE(COMPROMISSOS(DA(ARSLVT(
!
Este! documento! refere! que! o! preenchimento! do!mapa! de! cada! unidade! funcional!
deve!ter!em!conta!o!seguinte:!
!

a. Todas!as!metas!devem!ser!negociadas!com!valores!de!melhoria!em!relação!
ao!realizado!em!2012;!

b. Todos!os!dados!devem!ser!consultados!no!SIARS!(sem!exceção);!
c. As!metas!referentes!aos!indicadores!de!Rastreio!não!devem!ser!inferiores!aos!

valores!que!ficarem!definidos!a!nível!regional;!
d. Os! Indicadores! referentes!à!área!da!Diabetes!devem!procurar!aproximarMse!

das!metas!nacionais!e!regionais!e!dos!apontados!pelo!Observatório!Nacional!
da!Diabetes[1];!

e. Os! Indicadores! económicos,! referentes! a! Medicamentos! e! MCDTs,! devem!
apresentar! uma! redução! harmonizável! com! as!metas! contratualizadas! com!
cada!ACES.!
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III(B(Comentários(
Os!mapas!fornecidos!às!Unidades!Funcionais!apenas!continham!informação!relativa!
ao!“realizado!em!2012“!e!“realizado!no!1º!trim.!2013”,!carecendo!de!validação.!!
!
Os! resultados! apresentados! diferiam! nalgumas! das! Unidades! Funcionais!
relativamente!ao!registado!em!SIARS,!sem!explicação!para!essa!diferença;!também!
não! foi! clarificado! se! os! novos! dados! já! eram! dados! corrigidos! pelo! impacto! de!
atualização!de!listas!em!2012,!que!a!ARSLVT!se!comprometeu!a!fazer!na!avaliação!de!
resultados!desse!ano.!
!
Não! foram! fornecidos! dados! de! resultados! regionais,! nacionais! e! em! alguns! ACES!
não!houve!informação!sobre!as!metas!contratualizadas!com!as!diferentes!Unidades!
Funcionais.! Na! verdade,! o! documento! de! instruções! da! ARS! refere! como! NOTA!
IMPORTANTE!que!cada!ACES!deve!“copiar!as!folhas!referentes!a!cada!uma!das!suas!
unidades!para!um!novo!livro,!para!que!seja!enviada!a!cada!unidade!os!mapas!que!lhe!
dizem! respeito,! compilando! posteriormente! num! ficheiro! conjunto! para! enviar! à!
ARSLVT”.!
!
Voltando!ao!documento!da!ACSS:!
O!processo!de!contratualização!interna!com!as!unidades!funcionais!deverá!decorrer!
até!dia!30!de!abril!de!2013,!com!submissão!do!Plano!de!Desempenho!pelos!ACES!até!
dia!10!de!maio.!Até!ao!dia!24!de!maio!deverá!ocorrer!o!processo!de!contratualização!
externa,! ou! seja,! as! negociações! entre! as! ARS! e! os! ACES,! culminando! com! a!
assinatura! do! Contrato@Programa! até! ao! dia! 31! de! maio.! O! processo! de!
contratualização!! interna!é!encerrado!com!a!assinatura!das!cartas!de!compromisso!
entre!o!ACES!e!as!USF/UCSP!até!ao!final!!do!mês!de!maio!de!2013.!(página!10)!
!
As!reuniões!de!contratualização!foram!agendadas!já!no!final!do!primeiro!semestre.!A!
assinatura!das!cartas!de!compromisso!não! foi!efectuada!ainda!em!Agosto,!quando!
deveria!ter!acontecido!no!final!do!mês!de!Maio.!
!
Durante! este! período,! em! que! nem! estavam! definidos! todos! os! indicadores! a!
contratualizar,! a!ARSLVT!deu! continuidade! ao!processo!de! atualização!de! listas! de!
utentes,!alterando!a!!população!que!servirá!de!denominador!nos!resultados!a!avaliar,!
sem!esclarecer!de!que!forma!isso!será!tido!em!conta!na!avaliação!de!resultados,!tal!
como!não!esclareceu!para!2012.!
!
De!novo!o!documento!da!ACSS:!
Os! processos! de! contratualização! interna! e! externa! são! dinâmicos! e!
interdependentes,!pois:!
!

1.!A!proposta!de!metas!para!os!indicadores!do!plano!de!desempenho!do!ACES!
deverá! ser! elaborada! após! estabelecidas! as!metas! para! a! contratualização!
interna;!
!
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2.!Na!sequência!do!que!for!acordado!entre!o!ACES!e!a!ARS!(contratualização!
externa),!poderão!ter!que!ser!ajustadas!metas!previamente!negociadas!com!
as!várias!USF!e!UCSP.!(página10)!

!
Está! previsto! na! metodologia! de! contratualização! que! haja! ajuste! de! metas!
previamente!acordadas,!se!for!fulcral!para!as!metas!resultantes!da!contratualização!
externa.! Isso,!contudo,!deveria!acontecer!cumprindo!os!prazos!definidos,!para!que!
as! equipas! pudessem! em! tempo! útil! organizar! respostas! a! essas! alterações.! A!
alteração!das!metas!negociadas!e!até!de! indicadores!selecionados,! !durante!o!mês!
de!agosto! inviabiliza! à!partida!os! “!mecanismos!de!auto@regulação!que!orientem!a!
prática!no!sentido!da!excelência!da!prestação!de!cuidados!de!saúde,!da!eficiência!do!
sistema! de! saúde,! de! ganhos! em! satisfação! de! utentes! e! profissionais”!!
anteriormente!referidos.!
!
A! imposição! de! aumento! de! metas! contratualizadas! em! algumas! Unidades!
Funcionais!está!a!acontecer!mesmo!com!o!reconhecimento!pelo!Departamento!de!
Contratualização! da! ARSLVT! de! que! não! estava! em! causa! o! resultado! da!
contratualização!externa!do!ACES.!
!
De!novo!o!documento!da!ACSS:!
Dos!15!indicadores!a!contratualizar!com!as!USF,!13!são!estabelecidos!no!anexo!I!da!
Portaria!n.º!301/2008,!de!18!de!abril!e!os!restantes!2!serão!definidos!pelas!ARS,!de!
entre!os!indicadores!validados!pela!ACSS!(segundo!a!alínea!b!do!nº!2!do!artigo!2º!da!
referida!portaria)! no!âmbito! do!documento! referente! ao!Bilhete! de! Identidade!dos!
Indicadores!de!Monitorização!dos!Cuidados!de!Saúde!Primários!publicado!pela!ACSS!
em!janeiro!de!2013.!(página!11)!
!
Em!algumas!Unidades!Funcionais!foi!proposta!a!substituição!do!indicador!escolhido!
pelo!ACES!e!aceite!em!sede!de!contratualização,!com!negociação!da!respetiva!meta,!
por! um! indicador! em! que! o! resultado! já! conhecido! fosse! mais! baixo,!
independentemente!de!a!escolha!inicial!do!ACES!ter!tido!em!conta!necessidades!em!
saúde!específicas!da!sua!população,!ou!áreas!prioritárias!no!Plano!Nacional!de!Saúde,!
e!havendo!ainda!margem!para!melhoria!no!indicador!selecionado.!!
!
De!novo!o!documento!da!ACSS:!
A!meta!estabelecida!para!o!indicador!6.01.01!(PNV!aos!2!anos)!deve!ser!considerada!
“não!atingida”!se!o!valor!obtido!for!inferior!à!meta.!(página!13)!
!
Há! vários! anos! que! a! meta! do! indicador! PNV! aos! dois! anos! é! considerada! não!
atingida! se! o! valor! for! inferior! à! meta,! o! que! contraria! o! documento! legal! que!
estabelece!a!métrica!da!contratualização!(!anexo!II!da!portaria!301!de!2008).!!
!
Além! da! ilegalidade! desta! decisão,! este! indicador! em! 2013! deverá! ser! calculado!
exclusivamente! com! base! em! SIARS,! o! que! retira! a! possibilidade! de! exclusão! de!
todas! as! situações! de! contraindicação! vacinal! ou! recusa! dos! pais! mesmo! que!
documentada! por! consentimento! informado.! O! facto! de! se! tratar! de! grupos!
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populacionais! pequenos! inviabilizará! ao! cumprimento!deste! indicador! com!a!meta!
imposta!às!unidades!funcionais!sem!ter!em!conta!os!constrangimentos!anteriores.!!
!
De!novo!o!documento!da!ACSS:!
3.7.!NEGOCIAÇÃO!DE!METAS!COM!USF!E!UCSP!!
!
A! definição!das!metas!para! cada! indicador! depende!da!negociação!a! ser! efetuada!
entre!o!ACES!e!as!unidades!funcionais!que!o!compõem.!As!metas!devem!ser!exigentes,!
mas! viáveis,! com!o! fim!de!garantir!os!melhores! resultados!em!saúde,!a!motivação!
dos!profissionais!e!o!desenvolvimento!organizacional!das!equipas.!
!
A! negociação! entre! os! ACES! e! as! unidades! funcionais! foi! posta! em! causa,! com!
desautorização! dos! Conselhos! Clínicos! e! Direções! Executivas.! As!metas! acordadas,!
tendo!em!conta!a!contratualização!externa!já!efectuada!e!as!necessidades!em!saúde!
identificadas,! foram! rejeitadas! pelo! Departamento! de! Contratualização,! não! com!
base!em!critérios!de!boas!práticas,!mas! com!o!pressuposto!da!ARSLVT!de!que!em!
2013!todas!as!metas!devem!ser!negociadas!com!valores!de!melhoria!em!relação!ao!
realizado! em! 2012.! Esta! decisão! pode! em! alguns! indicadores! levar! a! aumento! de!
custos! sem! ganhos! em! saúde! ou! a! práticas! que! contrariam! alguns! dos! valores! do!
Plano!Nacional!de!Saúde!2012/!2016.!São!postas!em!causa!a!equidade,!a!capacitação!
do!cidadão,!o! respeito,!e!a!decisão!baseada!na!evidencia!científica.!Aumentar,!por!
exemplo,!custos!a!convocar!cidadãos!com!hipertensão!arterial!para!medição!da!sua!
pressão! arterial! duas! vezes! por! ano,! diminuindo! o! acesso! a! pessoas! com! outros!
problemas!de! saúde,!para! se!atingirem!metas!de!98%!neste! indicador! sem! ter!em!
conta! as! características! de! cada! pessoa! e! o! grau! de! controle! da! sua! doença! é!má!
prática!induzida!por!um!processo!de!contratualização!mal!conduzido.!
!
De!novo!o!documento!da!ACSS:!
A!proposta!de!meta!para!um!indicador!deve!considerar:!
!

1.!O! valor! definido! como!objetivo!para! esse! indicador!no!Plano!de!Ação!da!
unidade! funcional,! no! Plano! de! Atividades! do! ACES! e! nos! Planos! de! Saúde!
(regionais!e!nacional);!
!
2.!O!histórico!de!resultados!do!indicador!na!unidade!funcional,!na!região!e!a!
nível!nacional;!
!
3.!Os!recursos!disponíveis!em!cada!USF/!UCSP;!
!
4.! As! boas! práticas! de! prestação! de! cuidados! de! saúde,! assim! como! uma!
melhoria! ao! nível! da! acessibilidade,! da! satisfação! dos! utentes! e! do!
desempenho!assistencial!e!económico@financeiro.!

!
De!forma!a!homogeneizar!o!processo!de!negociação!de!metas!e!o!grau!de!exigência!
que! lhes! está! inerente,! será! disponibilizado! aos! DCARS! e! por! estes! às! entidades!
contratualizadas!(ACES,!UCSP!e!USF)!uma!análise!dos!resultados!referentes!a!31!de!
dezembro!de!2012,!de!todos!os!indicadores!a!contratualizar!em!2013,!definindo!para!
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cada!um!deles!a!média,!o!desvio!padrão!e!os!percentis!de!10%!a!90%!(com!intervalos!
de!5%),!para!os!resultados!de!todas!as!UCSP,!de!todas!as!USF!modelo!A,!de!todas!as!
USF!modelo!B!e!de!todos!os!ACES!(dados!nacionais!e!regionais).!
!
A! partir! desta! informação,! será! definido! um! racional! de! definição! das!metas,! que!
promova! a! convergência! para! patamares! de! desempenho! harmonizados! a! nível!
nacional.!(página!16)!
!
Não!foram!fornecidos!dados!de!resultados!regionais,!nacionais!e!nalguns!ACES!não!
houve! informação! sobre! as! metas! contratualizadas! com! as! diferentes! Unidades!
Funcionais.! No! ano! de! 2013,! na! ARSLVT,! além! de! não! serem! ainda! conhecidos!
resultados!definitivos!devido!ao!processo!de!atualização!de!listas!de!2012,!não!foram!
fornecidos!às!Unidades!Funcionais!os!resultados!por!clusters!de!USF!que!continuam!
por! definir,! nem! clusters! de! resultados! com! intervalos! de! metas! anteriormente!
definidos.!
!
Ao! exigir! das! USF! Modelo! B! metas! mais! ambiciosas! que! nas! outras! unidades!
funcionais,!a!ARS!não!teve!em!conta!que!não!forneceu!como!previsto!acima!a!análise!
de!resultados!de!todas!a!unidades!funcionais!,!com!médias!e!desviosMpadrão,!a!nível!
regional!e!nacional,!para!garantir!um!processo!transparente!e!sério.!
!!
Também! não! foi! considerado! pela! ARSLVT! que! algumas! das! metas! consideradas!
pouco! “ambiciosas”! em! relação! a! outras! unidades! funcionais! têm! a! ver! com!
diferenças! nos! recursos! disponibilizados,! como! por! exemplo! a! existência! de!
máquinas!de!determinação!de!HbA1c!,!diferenças!essas!que!os!ACES,!conhecedores!
da!realidade,!tinham!aceite!como!justificação.!
!
!
De!novo!o!documento!da!ACSS:!
3.10.!ACOMPANHAMENTO!DO!PROCESSO!DE!CONTRATUALIZAÇÃO!DE!2013!
!
O!processo!de!acompanhamento!das!UCSP!e!USF!(modelo!A!e!B)!deverá!decorrer!de!
acordo!com!o!cronograma!e!a!metodologia!proposta!na!tabela!seguinte.!
!
Tabela!7!@!Acompanhamento!e!avaliação!do!desempenho!das!unidades!prestadoras!
dos!ACES.!
!
Data!Limite!! ! Procedimento!!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!Quem!Promove?!
!
15@JUN@2013!! ! Reunião!de!acompanhamento!do!1º!trimestre.!! ACES!
!
15@SET@2013!! ! Reunião!de!acompanhamento!do!2º!trimestre.!! ACES!
!
15@NOV@2013!!! Reunião!de!acompanhamento!do!3º!trimestre.!! ACES!
!
Os!momentos!de!acompanhamento!devem!ser!usados!para!discussão!de!estratégias,!
partilha! de! responsabilidades! e! reprogramação! da! alocação! de! recursos!materiais,!
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humanos! ou! financeiros.! Podem! ainda! ser! usados! para! renegociação! de!metas! de!
indicadores,! sempre! que! se! verifiquem! alterações! relevantes! aos! pressupostos! da!
contratualização.!(página!17)!
!
Também! relativamente! ao! processo! de! acompanhamento! da! contratualização! a!
ARSLVT!!encontraMse!em!incumprimento,!por!não!ter!sido!realizadas!na!maioria!das!
USF! a! reunião! de! acompanhamento! do! primeiro! trimestre.! Os! dados! do! primeiro!
trimestre! fornecidos! com! o! mapa! de! contratualização! não! foram! feitos! para!
monitorizar! o! desempenho! mas! para! negociar! as! metas,! metas! essas! que!
posteriormente!foram!recusadas!pela!ARSLVT,!sem!que!haja!indicação!de!alterações!
relevantes!aos!pressupostos!da!contratualização,!mas!com!base!nos!“pressupostos!
para!contratualização!da!ARSLVT!em!2013”,!já!referidos.!!
!
Nesses! pressupostos,! o! ponto! e)! Os! Indicadores! económicos,! referentes! a!
Medicamentos! e! MCDTs,! devem! apresentar! uma! redução! harmonizável! com! as!
metas!contratualizadas!com!cada!ACES!não!foi!ainda!assim!respeitado,!pois!o!motivo!
para! revisão! dos! indicadores! económicos! na!maioria! das!USF!Modelo!B! tem!a! ver!
com!a!exigência!de!reduzir!5%!o!valor!realizado!em!2012,!mesmo!em!unidades!em!
que! esse! valor! já! é! significativamente! inferior! à! média! do! ACES,! da! região! e! até!
nacional.!Não!é!exequível!reduzir!sempre!os!custos!sem!colocar!em!risco!a!equidade,!
segurança!e!qualidade!dos!cuidados!de!saúde!aos!cidadãos.!!
!
Ao! contratualizar! metas! em! que! se! pretende! aumentar! a! realização! de!
procedimentos! e! o! controle! da! patologia,! ! num! momento! em! que! foram!
introduzidos!centenas!de!novos!utentes!até!então!sem!médico!de!família,!impondo!à!
USF!que!acaba!de!os!receber!o!ajuste!automático!da!medicação!prescrita!por!outros!
profissionais!!e!a!realização!de!rastreios!num!período!de!cinco!meses!sem!aumento!
de!custos,!estamos!a!ferir!outros!dois!valores!do!Plano!Nacional!de!Saúde!2012/2016,!
a!equidade!e!a!prestação!de!cuidados!de!saúde!centrados!no!paciente.!!
!
A!documentar!como!a!redução!sistemática!dos!custos!tem!como!limite!uma!unidade!
funcional!atingir!o!seu!nível!de! incapacidade!de!cumprimento,!pode!verificarMse!no!
Relatório!de!avaliação!da!contratualização!em!2011!da!ARSLVT,!que!a!USF!Modelo!B!
que!melhor!desempenho!teve!nos!indicadores!de!custos!com!fármacos!e!MCDTs!não!
conseguiu! incentivos! porque! não! cumpriu! a! meta! nestes! indicadores.!
Comparativamente! podem! verMse! os! valores! contratualizados! e! realizados! por!
algumas!outras!USF!que!tiveram!incentivos.!
!
!
!
!
!
!
!
USF! Fármacos((

contratualizado!
MCDTs(
contratualizado!

Fármacos(
realizado!

MCDTs((
realizado!

cumprimento((
e(Incentivos!

1! 220!€! 70!€! 170!€! 57!€! CM!100%!
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3! 95!€! 40!€! 97,48!€! 41!€! PC!M!X!(não)!
4! 190!€! 72!€! 156!€! 65!€! CM100%!
5! 180!€! 72!€! 161!€! 61!€! CM!100%!
7! 220!€! 48!€! 188!€! 41!€! CM100%!
15! 205!€! 68!€! 171!€! 60!€! CM!100%!
16! 218!€! 65!€! 204!€! 50!€! CM!100%!
19! 180!€! 67!€! 162!€! 64!€! CM100%!
20! 160!€! 60!€! 118!€! 44,67!€! CMX!(não)!

!
!
Uma! contratualização!em!que!não!haja! transparência! e! responsabilização! (! 1º!dos!
princípios!do!PNS),!em!que!não!haja!cumprimento!das!regras!e!do!calendário!nem!
envolvimento!de!todos!os!profissionais!num!processo!de!melhoria!contínua,!que!não!
é!sinónimo!de!metas!sempre!mais!elevadas!é!uma!contratualização!doente!e!põe!em!
risco!a!sobrevivência!das!USF!.!


