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INTRODUÇÃO

O presente relatório foi elaborado com base Decreto-Lei nº 89/2017 de 28 de julho, o qual transpôs
para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2014/95/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22
de outubro de 2014, referente à divulgação de informações não financeiras.
As empresas que tenham o estatuto legal de entidades de interesse público devem apresentar
anualmente, uma demonstração não financeira, contendo as informações não financeiras bastantes
para uma compreensão da evolução, do desempenho, da posição e do impacto das suas atividades,
referentes no mínimo, às questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, à igualdade entre
mulheres e homens, à não discriminação, ao respeito dos direitos humanos, ao combate à corrupção
e às tentativas de suborno.
Este relatório, o qual consubstancia a 1ª edição do Relatório de Sustentabilidade da ULSM, destina-se
a fornecer informações pertinentes, úteis, coerentes e comparáveis aos diferentes Stakeholders da
ULSM, sobre o seu desempenho económico, social e ambiental tendo em consideração os temas
materiais de sustentabilidade identificados pelo Conselho de Administração da ULSM.
A leitura deste relatório deve ser realizada conjuntamente com o Relatório de Governo Societário da
ULSM e com o Relatório & Contas, ambos pertencentes ao exercício económico de 2017.
É intenção da ULSM através da divulgação do conjunto destas informações contribuir decisivamente
para a análise do desempenho da Instituição, e do seu papel na sociedade e para o reforço da confiança
por parte dos seus Utentes, Tutela e restantes Stahekolders.
A sustentabilidade é assim enquadrada na estratégia e políticas adotadas por parte da ULSM, sendo
as questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens,
à não discriminação, ao respeito dos direitos humanos, ao combate à corrupção e às tentativas de
suborno integradas na cadeia de valor da Instituição.

No futuro e atendendo à obrigatoriedade de apresentação anual desta informação, é objetivo da ULSM
fazê-lo à luz de outro sistema de referência internacional, concretamente no âmbito do Global Reporting
Initiative (GRI), o mais comummente utilizado em todo o mundo.
Os temas identificados “Sustentabilidade Financeira”, “Relação com os colaboradores”, “Ética e
transparência”, “Política da Qualidade”, “Ecoeficiência”, “Investigação e Formação Contínua”,
“Tecnologias de Informação e Comunicação”, foram considerados como sendo materiais no seio da
ULSM. No que respeita ao tema “Envolvimento com a comunidade”, o impacto na ULSM deriva desde
logo da sua Missão.
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TEMAS MATERIAIS

Estratégia preconizada pelo Conselho de Adminsitração
A ULSM anseia o equilíbrio sustentado da instituição, considerando a cronicidade do
subfinanciamento do qual padece desde alteração do modelo de financiamento das
Unidades Locais de Saúde. Nesse sentido, um dos seus eixos estratégicos estabelece a

Sustentabilidade Financeira
necessidade de "Adequar o modelo de financiamento ao contexto e realidade assistencial
de forma a garantir a cobertura financeira de toda a atividade realizada, suprimindo os
desajustamentos decorrentes do modelo de financiamento preconizado para as ULS."
Tratando-se a ULSM de uma entidade pública que presta serviços de saúde, o Conselho de
Adminsitração está consciente que são os seus colaboradores que permitem a
concretização da sua visão e missão, pelo que a sua estratégia compreende igualmente a
Relação com os colaboradores

implementação de políticas de recursos humanos que reforcem a motivação e
comprometimento dos profissionais com os novos desafios, num contexto nacional,
atualmente difícil no que concerne a políticas centrais de contratação de recuros humanos,
progressões de carreira e atualizações salariais.
A missão da ULSM, E.P.E. consiste em promover a saúde com base na identificação das
necessidades da comunidade, garantindo o acesso a cuidados de saúde integrados,

Envolvimento com a comunidade

preventivos, personalizados, humanizados, de excelência técnica, científica e relacional, ao
longo do ciclo vital, criando um sentido de vinculação e confiança nos colaboradores e nos
clientes.
Para melhor servir, a ULSM adota o Código de Conduta Ética que pretende ser um guia
orientador na prossecução dos seus objetivos e uma ajuda ao desenvolvimento profissional,

Ética e Transparência

pessoal e humano das suas profissionais e dos seus profissionais. Ainda neste âmbito, e
dando cumprimento à recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 1 de
Julho de 2009, a ULSM elaborou o "Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas", com base na estrutura sugerida por aquele órgão.
A Unidade Local de Saúde de Matosinhos assume a qualidade, consubstanciada na
satisfação dos seus utentes, profissionais e restantes partes interessadas como valor
fundamental. Foi a primeira instituição de saúde a ser certificada pela Norma ISO 9001 na
globalidade dos seus serviços no Hospital Pedro Hispano e unidades dos Cuidados de

Política da Qualidade

Saúde Primários.
O Sistema de Gestão da Qualidade implementado na ULSM é o resultado de uma decisão
estratégica para ajudar a melhorar o seu desempenho global e proporcionar uma base
sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável.
A gestão ambiental é uma preocupação importante na atuação da ULSM. Nesse âmbito,

Ecoeficiência

tem vindo a adotar medidas que lhe permitam uma maior eficiência no consumo energético,
a par da minimização do impacto ambiental da sua atividade assistencial, nas
infraestruturas que acomodam os 3 níveis de cuidados.
No âmbito das suas atribuições, a dinamização da investigação e dos ensaios clínicos é

Investigação e Formação Contínua

uma medida preconizada no Plano Estratégico da ULSM, para incrementar o conhecimento
dos nossos profissionais e potenciar os cuidados prestados aos nossos Utentes, ao
mesmo tempo que contribui para a sustentabilidade financeira da ULSM.
Neste Âmbito, a estatégia adotada pela ULSM consiste em aproveitar a existência de uma
visão integrada das TIC para a saúde e a existência de uma estratégia nacional para o

Tecnologias de Informação e
Comunicação

ecossistema de informação de saúde 2020, para dinamizar a transformação digital em
curso através da reengenharia/desmaterialização de processos, adequação dos sistemas e
tecnologias de informação e consolidação da interoperabilidade da informação digital.
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1. QUESTÕES AMBIENTAIS

A ecoeficiência é uma filosofia de gestão que encoraja o mundo empresarial a procurar melhorias
ambientais que potenciem, paralelamente, benefícios económicos. Concentra-se em oportunidades de
negócio e permite às empresas tornarem-se mais responsáveis do ponto de vista ambiental e mais
lucrativas. Incentiva a inovação e, por conseguinte, o crescimento e a competitividade.
Num hospital, os consumos de recursos energéticos e hídricos são elevados, atingindo níveis de custo
não negligenciáveis. Por outro lado, são gerados resíduos que, devidamente revalorizados, poderão
significar retornos interessantes, nomeadamente papel e cartão, e a matéria orgânica dos resíduos da
cozinha.
Nesse sentido, a ponderação da redução do consumo de recursos, inclui minimizar a utilização de
energia, materiais e água, bem como a redução do impacto na natureza com a minimização das
emissões gasosas, descargas líquidas, eliminação de desperdícios e a dispersão de substâncias
tóxicas, e a promoção para a utilização sustentável de recursos renováveis.
A ULSM considera o desenvolvimento sustentável como um objetivo estratégico para alcançar o
crescimento económico e contribuir para uma sociedade mais evoluída, preservando o meio ambiente
e os recursos não regeneráveis para as próximas gerações. A gestão ambiental é, portanto, uma
preocupação importante para a atuação da ULSM. Nesse âmbito, tem vindo a adotar medidas que lhe
permitam uma maior eficiência no consumo energético, a par da minimização do impacto ambiental da
sua atividade assistencial.
A ULSM utiliza de forma racional os meios colocados à sua disposição de forma a evitar desperdícios
e danos ambientais, promovendo a reutilização e a reciclagem sempre que tal seja possível.
Nesse sentido, a ponderação da redução do consumo de recursos, inclui minimizar a utilização de
energia, materiais e água, bem como a redução do impacto na natureza com a minimização das
emissões gasosas, descargas líquidas, eliminação de desperdícios e dispersão de substâncias tóxicas,
e a promoção para a utilização sustentável de recursos renováveis. É importante a reengenharia dos
processos: redução do consumo de recursos e da poluição, minimizando os riscos e reduzindo os
custos.
Na ULSM efetuou-se um estudo que consistiu numa auditoria exaustiva a todos os consumos e
resíduos gerados para se chegar à definição dos pontos críticos passíveis de intervenção e que
abrangeram as quatro áreas fundamentais da análise de ecoeficiência: consumos de energia,
consumos de água, emissão de gases que contribuem para o aquecimento global e resíduos.
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Face aos resultados encontrados, empreenderam-se ações em vários domínios, bem como se
entendeu que a promoção da educação dos colaboradores contribuía para um uso mais racional dos
recursos, promovendo a eliminação do desperdício.

1.1 GÁS NATURAL

Em 2017, o consumo global de gás natural foi de 580.798 kWh, representado um aumento de 2,6%
face ao ano de 2016 e um aumento de 0,9% entre 2013 e 2017. Apesar desse aumento de consumo,
o custo total baixou 20,8% face ao ano de 2016 e 36,1% no período entre 2013-2017. O custo unitário
baixou 22,8% face a 2016 e 36,7% entre 2013 e 2017.

Gráfico 1 – Custo total de gás natural por segmento 2013-2017

Gráfico 2 – Tota de consumo de gás natural (kWh) por segmento
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Gráfico 3 - Consumo total de gás natural segmentado por área em 2017

1.2 ENERGIA ELÉTRICA

A ULSM, após ter sido pioneira na criação e implementação do sistema de cogeração, que permite,
através da utilização do gás natural, a criação de energia elétrica e produção de água quente,
continua a dar fortes passos no sentido da racionalização energética.
A instalação de contadores, interligados com a Gestão Técnica Centralizada, de forma a se
determinar os maiores consumos energéticos e consequentemente agir sobre eles, facultou dados
essenciais à tomada de decisões para melhoria da eficiência energética.
Após a consciencialização dos consumos energéticos existentes, concluiu-se que existiam duas
áreas de intervenção com grande peso na fatura energética, sistema de iluminação e sistema de
AVAC.
Assim, por forma a reduzir custos e consumos, foram implementadas as seguintes medidas:

Relativamente à iluminação:


Instalação de sensores de iluminação nos WC’s públicos e nos vestiários de pessoal.



Continuação da substituição intensiva de lâmpadas de alto consumo por lâmpadas de elevada
eficiência energética, nomeadamente LED’s;



Implementação de programa de eliminação de compra de lâmpadas pouco eficientes;



Alteração dos horários de iluminação interior e do circuito normal para o circuito de emergência;



Substituição da Iluminação Exterior por lâmpadas de elevada eficiência energética;



Instalação de baterias de condensadores para reduzir o consumo de energia reativa.

Relativamente ao AVAC:


Programação dos equipamentos de AVAC em função do horário dos serviços, através da
Gestão Técnica Centralizada, permitindo uma redução de cerca de 20% no consumo
energético total da ULSM nos últimos anos;
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Instalação de variadores de frequência nas unidades de tratamento de ar novas;



Gestão do funcionamento da central térmica de bombagem adaptada à estação do ano, por
forma a evitar consumos desnecessários de energia térmica (ex: no Verão, desligar a
circulação de água quente em alguns circuitos);



Instalação de chiller elétrico com maior eficiência e menor consumo face ao existente;



Calendarização de limpezas às áreas técnicas por forma a aumentar o tempo de vida dos filtros.

Outas medidas implementadas:


Instalação de variadores de frequência em alguns dos elevadores, reduzindo cerca de 30% no
consumo energético destes equipamentos, proporcionando um maior conforto para os
utilizadores (paragens mais suaves) e menor desgaste nos equipamentos;



Aquisição de compressores de ar comprimido de menor consumo energético;



Certificação energética dos edifícios da ULSM.

Medidas adicionais a implementar:


Ajustamento da iluminação de alguns setores de corredores do HPH com boa iluminação
natural, em função da instalação de sensores de luminosidade;



Ajustamento da iluminação do átrio do HPH, em função da instalação de sensores de
luminosidade;



Ajustamento da iluminação das escadas exteriores do HPH, em função da instalação de
sensores de luminosidade;



Aquisição de uma nova Gestão Técnica Centralizada;



Projeto de produção de energia elétrica através da aplicação de painéis fotovoltaicos, destinada
ao autoconsumo;



Estudo para implementação de bateria de condensadores com filtros;



Continuidade na montagem de variadores de velocidade nos elevadores e restantes
equipamentos eletromecânicos;

O consumo global de energia elétrica em 2017 foi de 6.662.093 kWh, representando um
decréscimo de 6,2% face a 2016 e de 19,1% face a 2013. O custo total de eletricidade consumida
baixou 12,1% face a 2016 e apresenta um decréscimo de 24,4% entre 2013 e 2017. Apesar de não
ser tão significativo, o custo unitário por kWh consumido também baixou 6,3% (de 0.134€/kWh em
2016 para 0.126€/kWh em 2017) face a 2016. Entre 2013 e 2017, o custo unitário por kWh
consumido baixou 6,6%, de 0.135€/kWh em 2013 para 0.126€/kWh em 2017.
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Gráfico 4 - Custo total de eletricidade por segmento 2013 – 2017

Gráfico 5 - Total de consumo de eletricidade (kWh) na ULSM, por segmento 2013 – 2017

Gráfico 6 - Consumo total de eletricidade segmentado por área em 2017
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1.3 ÁGUA
O uso eficiente da água é uma necessidade mundial tendo em conta a sua pouca disponibilidade. À
redução do desperdício no consumo de água, para além da preocupação ambiental relacionada com
as alterações climáticas e com a segurança do abastecimento, acrescem as questões económicas
derivadas do custo da energia e da dificuldade da gestão e o maior custo do tratamento de águas
residuais derivado de um maior consumo de água.
Na ULSM, o combate ao desperdício na água foi considerado uma oportunidade. Assim, iniciou-se
desde há algum tempo um programa que tem dado resultados entusiasmantes e do qual se destacam:


Instalação de contadores parciais nos grandes utilizadores com ligação direta à Gestão Técnica
Centralizada através de um protocolo de comunicação;



Colocação de temporizadores e redutores de caudal em torneiras e chuveiros e colocação de
garrafas de água em autoclismos de forma a diminuir a quantidade da descarga;



Aquisição de dispositivos médicos (por ex. autoclaves e máquinas de lavar aparadeiras) em
função do consumo de água e de energia como condições preferenciais;



Mudança do procedimento de lavagem de pavimentos acertada com a empresa de outsourcing
de limpeza;



Execução de furos e reativação de poço para rega de jardins, bem como a adequação das
espécies plantadas;



Execução de furo para abastecimento da Central de Cogeração, diminuindo o consumo total
de água;



Substituição da conduta de abastecimento de água quente e respetivo isolamento face a fugas
decorrentes da antiguidade da tubagem;



Implementação de rotinas de verificação de torneiras, autoclismos, canalizações e uniões,
passadores, equipamentos de AVAC e cisternas com a inerente execução de ordens de
trabalho quando necessitam de reparação;



Controlo periódico do efluente da ETAR com o fim de diminuir as taxas de saneamento;



Alteração do sistema de enchimento dos reservatórios para evitar fugas resultantes da idade
dos materiais anteriores.

Em 2017, o consumo total de água na ULSM foi de 63.398 m 3, representando um ligeiro aumento
face a 2016 de 0,7%. No período entre 2013 e 2017, o consumo de água baixou 22,1%. Em termos de
custo, em 2017 o valor foi superior ao de 2016 em 12,8%, registando-se, ainda assim, uma descida do
custo total de água consumida entre 2013 e 2017 de 11,6%. O custo unitário por m 3 de água consumida
aumentou 12,1% face a 2016 (de 3,00€/m 3 para 3,37€/m3) e aumentou 13,5% entre 2013 e 2017 (de
2,97€/m3 para 3,37€/m3).
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Gráfico 7 - Custo total de água por segmento 2013 – 2017

Gráfico 8 - Total de consumo de água (m3) na ULSM, por segmento 2013 - 2017

Gráfico 9 - Consumo total de água segmentado por área em 2017
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1.4 ENERGIA TÉRMICA

A produção de energia térmica na ULSM está dividida entre a produção através de eletricidade e
produção através de gás natural. No Hospital Pedro Hispano a produção térmica de frio, térmica de
calor e águas quentes sanitárias é através da central de cogeração.
Em 2017, o consumo total de energia térmica (quente e fria) foi de 8.442.222 kWh, sendo que 3.509.167
kWh foram de energia térmica fria e 4.933.056 kWh foram de energia térmica quente. Face a 2016,
representou uma diminuição de 7%. O custo total de energia térmica consumida foi de 240.195,49€,
que representou uma diminuição de 8% face a 2016, sendo que a maior redução foi na energia térmica
quente (-10,5% face a 2016). Entre 2015 e 2017, o custo total com energia térmica consumida baixou
cerca de 19,3%, de 297.497,75€ em 2015 para 240.195,59€ em 2017.

Gráfico 10 - Evolução dos custos com energia térmica 2011/2015

Gráfico 11 - Total de consumo de energia térmica quente e fria 2017
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1.5 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
A poluição atmosférica refere-se a mudanças suscetíveis de causar impacto a nível ambiental ou na
saúde humana, através da contaminação por gases, partículas sólidas, líquidas em suspensão,
material biológico ou energia. A adição dos contaminantes pode provocar danos diretamente na saúde
humana ou no ecossistema, podendo estes danos ser causados diretamente pelos contaminantes, ou
por elementos resultantes dos contaminantes. Esta poluição causa ainda mais impactes no campo
ambiental, tendo ação direta no aquecimento global, sendo responsável pela degradação de
ecossistemas e potenciadora de chuvas ácidas.
Na ULSM o aquecimento de água é efetuado por um sistema de cogeração que utiliza uma fonte de
combustível mais limpa, o gás natural, para produzir água quente e eletricidade.

1.6 EFLUENTES LÍQUIDOS
No meio hospitalar os efluentes líquidos advêm, para além das águas residuais sanitárias, de outras
origens (ex: máquinas de lavagem e desinfeção de dispositivos médicos, resíduos laboratoriais, óleos
e gorduras provenientes da cozinha e outros resíduos produzidos na higienização e desinfeção de
superfícies).
A ULSM faz a monitorização das águas encaminhadas do HPH para a ETAR municipal de Matosinhos,
já após passagem prévia pela sua própria ETAR, e garante o acompanhamento com análises
laboratoriais e manutenção.
Recentemente integrou um projeto pioneiro - Projeto REFARMA, com a Valormed e a Bluemater que
teve como objetivo o desenvolvimento, ensaio e implementação de diversas tecnologias que permitam
conhecer os processos técnicos mais adequados para identificação, tratamento e eliminação de
produtos farmacêuticos alvo, presentes em águas residuais hospitalares.
Os óleos e gorduras provenientes da cozinha são alvo de recolha seletiva e tratamento.

1.7 PRODUTOS QUIMICOS

Qualquer substância perigosa tem impacto a nível ambiental e a nível da saúde pública, quando não
são tomadas as devidas precauções no seu armazenamento, manuseamento e destino final.
No meio hospitalar existem vários produtos químicos perigosos, nomeadamente, reagentes,
detergentes e desinfetantes, que podem originar riscos para a segurança e saúde dos profissionais,
daí ser essencial a prevenção e a formação/ sensibilização.
Na ULSM para prevenção e proteção dos profissionais de saúde no âmbito do risco químico foram
implementadas várias medidas, entre as quais:
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Criação de procedimentos internos para aquisição, rotulagem, armazenagem, manipulação
e eliminação de produtos químicos;



Organização e divulgação na intranet das fichas de dados de segurança (FDS) dos
produtos químicos utlizados na instituição;



Exigência de apresentação da FDS por parte do fornecedor;



Inclusão das FDS dos produtos químicos utilizados na intranet;



Ações de formação aos colaboradores;



Auditorias no âmbito da Higiene e Segurança, incluindo a verificação das condições de
armazenamento e manipulação de produtos químicos;



Elaboração de pareceres no âmbito da seleção de produtos químicos a utilizar na
instituição;



Recomendação para a criação de Kit de recolha de derrames.

1.8 RESIDUOS HOSPITALARES

A gestão dos resíduos hospitalares (RH) constitui atualmente uma importante questão ambiental e de
saúde pública.
Na ULSM encontra-se nomeado pelo Conselho de Administração o Grupo de Gestão de Resíduos, ao
qual compete, nomeadamente:
a)

Avaliar e monitorizar os circuitos de produção e recolha de resíduos;

b)

Elaborar procedimentos e propor as alterações necessárias aos circuitos existentes;

c)

Prestar aconselhamento técnico aos Serviços Hoteleiros, Comissão de Controlo de Infeção e

Resistência a Antimicrobianos, Serviço de Gestão de Risco, Serviços Assistenciais e demais serviços
da Unidade Local de Saúde de Matosinhos;
d)

Promover a redução de produção de resíduos e correta separação;

e)

Assegurar o cumprimento de todas as orientações legais e regulamentares.

A ULSM tem implementado a triagem dos resíduos conforme preconizado, pelos diferentes grupos:


Grupo I/II – resíduos equiparados a urbanos, sem risco de exposição



Grupo III – resíduos contaminados, com risco biológico



Grupo IV - resíduos específicos hospitalares, corto-perfurantes, com risco biológico e químico.



Triagem seletiva ao nível dos resíduos produzidos no Grupo I/II, de papel/cartão,
embalagens/plástico, vidro, toners, pilhas, entre outros.
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A ULSM, como instituição produtora e responsável pela gestão dos resíduos, tem para além da
preocupação económica, a preocupação ambiental e da segurança dos colaboradores que manuseiam
os resíduos.
Assim, e por forma a contribuir para a política dos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar), a ULSM vem
procedendo à sensibilização para a correta triagem dos diversos resíduos produzidos na instituição,
passo primordial para garantir a sua boa gestão, uma vez que minimizará os encargos ambientais e
económicos com o seu tratamento.

No sentido de promover uma eficiente gestão de resíduos hospitalares a ULSM adotou várias medidas,
entre as quais:


Os resíduos do Grupo III e IV são recolhidos por empresa licenciada e os resíduos do grupo I
são recolhidos pela Câmara Municipal de Matosinhos e encaminhados para a LIPOR;



Os resíduos recicláveis e resíduos líquidos perigosos são encaminhados para empresas de
gestão de resíduos devidamente licenciadas;



Os resíduos de construção, demolição, manutenção e equipamentos elétricos e eletrónicos são
recolhidos por empresa devidamente licenciada;



Elaboração de sinalética/cartazes informativos para toda a Instituição, facilitando a
identificação dos resíduos a triar;



Criação do grupo Coordenador da Gestão de Resíduos Hospitalares, para monitorização,
realização de auditorias anuais a todos os serviços e avaliação do processo de gestão dos RH;



Promoção de ações de formação junto dos profissionais, enfatizando a importância da triagem
de resíduos e precauções no seu manuseamento, acondicionamento e transporte (utilização
de EPI’s e cumprimento de boas práticas).
Mapa de Resíduos - Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Quadro 1 – Produção de
resíduos na ULSM – 2015-2017
2015-2017
2015
Grupo I/II (TON)

263,62

2016

2017

297,46

295,82

Grupo III (kG)

240 038,75

226 462,40

208 956,57

Grupo IV (KG)

22 484,74

23 516,85

21 018,18

Papel e Cartão (TON)

82,50

75,48

70,78

Plástico (TON)

21,86

21,48

27,32

3 075,00

3 325,00

3 360,00

44,00

75,00

25,00

Formol (Lt)

2 575,00

1 850,00

Ácidos (Lt)

15,00

20,00

Risco Biológico (Lt)

255,00

260,00

265,00

Quimicos c/Subst. Perigosas (Lt)

100,00

100,00

575,00

5,00

10,00

Pilhas e Baterias (KG)

213,98

245,94

Tinteiros e Toners (Unid)

357,00

862,00

652,00

1,174

0,54

Corantes c/Sol. N Halog. (Lt)
Solventes Org. N Halog (Lt)
Solventes Org. Halog (Lt)

Bases (Lt)

40,00

Xilol (Lt)

Resíduos Gradados (TON)

1 600,00

25,00
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2. QUESTÕES SOCIAIS E RELATIVAS AOS TRABALHADORES

A atuação socialmente responsável é fruto de uma compreensão transversal por todos os
colaboradores da instituição, conscientes de que as suas ações devem, necessariamente, trazer
benefícios para a sociedade, propiciar a realização profissional dos seus colaboradores, promover
benefícios para os parceiros e para o meio ambiente.
Entendemos que a responsabilidade social da ULSM deve ser analisada em duas vertentes: interna
(Profissionais) e externa (Comunidade).
Os profissionais da ULSM, sendo o seu ativo mais valioso, são tratados com respeito, dignidade e
equidade e são valorizadas as suas diferentes formações e competências, perspetivas e experiências
de vida.
A avaliação de desempenho, com base no mérito individual efetivamente demonstrado, procura
valorizar as respetivas carreiras, de forma justa, consistente e uniforme, promove o reconhecimento
pela qualidade do trabalho realizado e contribui para a melhoria contínua dos serviços prestados.

A ULSM aposta numa relação de confiança baseada na lealdade, competência e no sentido de
responsabilidade dos seus profissionais e dedica especial atenção à forma de proporcionar as melhores
e mais adequadas condições de segurança e saúde no trabalho, desenvolvendo esforços no sentido
de salvaguardar os seus profissionais de exposições desnecessárias ao risco, bem como a conflitos
potenciados pela sua relação direta com a comunidade que servem.

A ULSM cumpre as normas de segurança, higiene e bem-estar no local de trabalho, promove a
prevenção, proteção e promoção da saúde dos profissionais e desenvolve ações que visam a proteção
dos seus profissionais de comportamentos de terceiros que possam atentar contra a sua dignidade.

A ULSM adota um plano de igualdade, tendente a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de
oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a permitir a conciliação da vida
pessoal, familiar e profissional.

A ULSM é reconhecida pela quantidade e qualidade da investigação que os seus colaboradores
realizam e divulgam. Dinamizar a investigação e os ensaios clínicos é, inclusive, uma medida
preconizada no Plano Estratégico da ULSM, para incrementar a geração de receita extra contratoprograma. Assim, a ULSM encontra-se igualmente comprometida com a atividade de investigação
clínica, particularmente a de estudos financiados por promotores externos, prevendo-se que os projetos
de investigação cresçam significativamente.
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2.1 BALANÇO SOCIAL

Conforme estabelece o Regulamento Interno da ULSM, no artigo 98º, as matérias do âmbito de
recursos humanos da Instituição, regem-se de acordo com o estipulado nos artigos constantes do
capítulo IV do Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei nº 12/2015, de 26 de janeiro.

Sem prejuízo do que constar em convenção coletiva de trabalho, o regime de recrutamento e seleção
de pessoal e o regime de carreiras de pessoal, serão aprovadas por deliberação do Conselho de
Administração.
O mandato dos elementos dirigentes coincide com a vigência do mandato do Conselho de
Administração, sem prejuízo de poderem ser livremente exonerados com fundamento em mera
conveniência do serviço.

A ULSM dispõe de mapa de pessoal próprio, definido anualmente por deliberação do Conselho de
Administração.

A organização do tempo de trabalho na ULSM rege-se pelo normativo aplicável.

Evolução e caraterização do efetivo de profissionais
A 31 de dezembro de 2017, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. registava um mapa de
pessoal efetivo de 2.248 colaboradores (não contabilizados os profissionais ausentes há mais de 6
meses, conforme instruções de elaboração do Balanço Social do Ministério da Saúde), distribuído da
seguinte forma pelos diversos estabelecimentos que a integram:
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Quadro 2 - Distribuição dos efetivos por local de trabalho a 31 de dezembro de 2017

Comparativamente ao ano transato constata-se que o número de profissionais registou um aumento
de apenas 20 elementos fruto de uma política de contenção de custos com contratações, que
atualmente apenas prevê a substituição de profissionais ausentes quer por motivos temporários
(doença, licenças parentais) quer por situações definitivas (denúncia de contrato, aposentação/reforma,
falecimento, etc.).
O quadro seguinte representa a variação verificada entre o final do mês de dezembro de 2016 e o final
do ano em análise, por área:
Quadro 3 - Efetivos por local de trabalho e respetiva taxa de variação

Unidade

2016

2017

Hospital Pedro Hispano

1.763

1.780

ACESM

465

468

Total

2.228

2.248
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A infraestrutura humana acima descrita distribui-se da seguinte forma tendo em conta os grupos de
pessoal:

Efetivos por carreira e género HPH e ACES

Quadro 4 - Efetivos por carreira e género - Hospital Pedro Hispano
Grupo/cargo/carreira/ Modalidades de
vinculação

TOTAL

TOTAL

Dirigente Superior

M
3

F
3

Dirigente Intermédio

6

16

Técnico Superior

10

31

41

Assistente Técnico

17

172

189

Assistente Operacional

63

261

324

Informático
Educ. Infância e Doc. do Ens. Básico e
Secundário
Médico

8

4

12

0

1

1

162

298

460

Enfermeiro

106

495

601

6
22

Técnico Superior de Saúde

1

5

6

Técnico Diagnóstico e Terapêutica

23

95

118

399

1381

1.780

Total

Quadro 5 - Efetivos por carreira e género - ACES de Matosinhos
Grupo/cargo/carreira/ Modalidades de
vinculação

TOTAL

TOTAL

Técnico Superior

M
0

F
10

Assistente técnico

13

78

91

Assistente Operacional (Auxiliar de Ação
Médica)

1

34

35

Médico

36

118

154

Enfermeiro
Téc. Superior de Saúde

26
0

143
3

169
3

Téc. Diagnóstico e Terapêutica
Total

10

3

3

6

79

389

468

Prestadores de serviços por carreira e género HPH e ACES

Quadro 6 - Prestadores de Serviços por carreira e género – Hospital Pedro Hispano
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Quadro 7 - Prestadores de Serviços por carreira e género – ACES de Matosinhos

Estrutura etária
Dos 2.248 efetivos registados em 31 de dezembro de 2017 e conforme realidade de há vários anos da
Instituição repara-se que apenas 21,26% (478) destes são do sexo masculino, registando o sexo
feminino uma taxa que se situa nos 78,74% (1770).

Gráfico 12 - Pessoal da ULSM, EPE, por género

Evidencia-se que a faixa etária com maior predominância de efetivos é a dos 35 aos 39 anos, onde se
concentram 22,36% do total de efetivos (503). Face ao quadro abaixo podemos também concluir que
o quadro de pessoal da ULSM é predominantemente jovem, visto uma grande % dos profissionais se
encontrar nas faixas etárias mais baixas.

Quadro 8 - Pessoal da ULSM, EPE, por idade e género
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Escolaridade dos profissionais
Verifica-se, à imagem das constatações de anos anteriores, e também por força da sua missão,
orgânica e fim social, que a Unidade Local de Saúde de Matosinhos dispõe de um quadro de pessoal
altamente especializado, sendo a sua maioria detentor do grau de licenciado ou superior (58,41%).
Interessante será porém constatar que, ano após ano, a literacia dos profissionais das categorias com
menor grau de complexidade tem aumentado, do que resulta, por exemplo, e como se poderá constatar
no quadro seguinte, a existência de 29 assistentes técnicos licenciados e 2 assistentes operacionais e,
nestas carreiras, ainda a existência de 1 profissional com o grau de mestre e 1 com doutoramento.

Quadro 9 - Escolaridade dos profissionais da ULSM, EPE, por género

Absentismo
O absentismo ao trabalho no ano de 2017, considerando todas as formas de ausência, à exceção de
férias, consubstanciou-se em 77.378 dias, dos quais 68.369 são de ausência feminina e 9.009 de
ausência de profissionais do sexo masculino.
Comparativamente ao ano homólogo de 2017, a taxa de absentismo registou um aumento de 1,60%,
traduzindo-se em mais 1.215 dias de ausência.

Quadro 10 - Número de dias de ausência por grupo profissional e motivo
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Verifica-se, mantendo a tendência de anos anteriores, que os principais motivos de ausência são a
doença e a parentalidade, que em conjunto justificam perto de 79% das ausências ao trabalho na
Instituição.
No que respeita às ausências por motivo de “greve”, destacamos o seu impacto no que respeita à
atividade assistencial:


Durante o mês de setembro de 2017 verificaram-se cancelamentos de 234 cirurgias, o qual foi
motivado pelo protesto de enfermagem realizada de 11 a 15 de setembro.



No que respeita a outubro de 2017, foram igualmente adiadas cirurgias por motivo de greves
de enfermagem, médicos, técnicos de diagnóstico e terapêutica e greve geral da função
pública, as quais vieram a afetar 119 doentes, que viram as suas cirurgias serem adiadas.



Concretamente sobre a greve dos TDT, foram adiadas 398 primeiras consultas de
Oftalmologia, não tendo sido igualmente realizados alguns exames, também por este motivo,
nomeadamente 319 de Pneumologia, 611 de Cardiologia, 396 de Otorrino, 2.094 de
Oftalmologia e 847 de Imagiologia, sendo que sobre estes últimos, foi necessária a sua
subcontratação ao exterior.



Os cancelamentos cirúrgicos por motivo de greve registaram um agravamento face ao período
homólogo (pelo mesmo motivo) de mais de 206%.

2.2 SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública

A avaliação do desempenho é considerada um instrumento indispensável para a boa gestão de
recursos humanos nas organizações, na medida em que potencia o índice de motivação e empenho
dos trabalhadores e consequentemente a sua produtividade e os resultados das organizações.
A Administração Pública dispõe de um instrumento de avaliação de desempenho chamado Sistema
Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP), dos seus Serviços
(SIADAP 1), Dirigentes (SIADAP 2) e Trabalhadores (SIADAP 3), criado a 22 de Março de 2004, pela
Lei nº 10/2004.
Em 28 de dezembro de 2007, foi publicada a Lei nº 66-B/2007, complementada pela Portaria nº
1633/2007, de 31 de dezembro, no sentido de aperfeiçoar alguns aspetos menos conseguidos na Lei
anterior, sendo esta a norma que veio regular o SIADAP.
O SIADAP foi, posteriormente objeto de revisão através da Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro (LOE
de 2013), com a publicação da Portaria 359/2013, de 31 de dezembro, tendo introduzido alterações
significativas ao sistema, nomeadamente: ao nível do SIADAP 3 – passagem de avaliação anual para
avaliação bienal, entre outros, sendo obrigatória a sua aplicação, às carreiras do Regime Geral, Técnica
Superior de Saúde e Informática.

23 de 91

Os diplomas em causa excluem os subsistemas supra referidos nas Entidades Públicas Empresariais,
no entanto, os mesmos determinam que o SIADAP seria aplicado aos trabalhadores com a qualidade
de funcionários ou agentes (atualmente chamados “trabalhadores em funções públicas”) de EPE’s
(SIADAP 3).
De acordo com a Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e os diplomas legais posteriores sobre esta
matéria, designadamente a Lei nº 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas)
foram definidas novas regras de progressão na carreira, nomeadamente:


A figura de progressão deixa de existir passando a haver alterações remuneratórias em função
das avaliações de desempenho;



A progressão obrigatória opera-se quando o profissional tenha acumulado 10 pontos nas
avaliações do seu desempenho, transitando para a posição imediatamente seguinte àquela em
que este se encontra.

As LOE de 2011 e seguintes até à LOE de 2018 vieram impor a proibição de quaisquer atos que
consubstanciassem valorizações remuneratórias e outros acréscimos remuneratórios, pelo que, os
efeitos da avaliação das carreiras se encontraram suspensos até à data.
De acordo com a Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro – LOE 2018, a 1 de janeiro de 2018, iniciou-se
o processo de descongelamento de todas as carreiras da Administração Pública consagradas no artigo
18.º da referida Lei, gerais, especiais, não revistas ou subsistentes, que vem permitir alterações
obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalões. As
alterações remuneratórias decorrentes dos direitos acumulados produzem efeitos a 1 de janeiro de
2018, independentemente da data em que são comunicadas e serão efetuadas de forma faseada em
2018 e 2019.
Quadro 11 - Resumo do nº de colaboradores avaliados

Colaboradores
Total colaboradores ULSM

2013/2014 2015/2016 2017/2018
2131

2228

2248

Total colaboradores avaliados

677

1371

1526

% colaboradores avaliados

32%

62%

68%
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Quadro 12 – Nº de colaboradores avaliados e menção de desempenho no Biénio 2013/2014

Menção de Desempenho

Carreira Assistente Operacional
Total de avaliados

Relevante

344

83

(quota a poder ser atribuída no biénio – 86)

Adequado Inadequado
261

24%

0

76%

0%

Menção de Desempenho

Carreira Assistente Técnica
Total de avaliados

Relevante

267

67

(quota a poder ser atribuída no biénio – 67)
Carreira Técnica Superior/Saúde e Informática

Adequado Inadequado
200

25%

0

75%

0%

Menção de Desempenho

Total de avaliados

Relevante

66

17

(quota a poder ser atribuída no biénio – 17)

Adequado Inadequado
49

6%

0
18%

0%

Quadro 13 - Nº de colaboradores avaliados e menção de desempenho no Biénio 2015/2016
Carreira Assistente Operacional

Menção de Desempenho

Total de avaliados

Relevante

340

51

(quota a poder ser atribuída no biénio – 85)
Carreira Assistente Técnica e Técnico de Informática

289
15%

Relevante

280

70

(quota a poder ser atribuída no biénio – 70)

210

Relevante
15

0%

Adequado Inadequado
46

(quota a poder ser atribuída no biénio – 15)

6%

0
17%

0%

Menção de Desempenho

Total de avaliados

Relevante

658

146

(quota a poder ser atribuída no biénio – 165)

Adequado Inadequado
512

42%

0

149%

0%

Menção de Desempenho

Total de avaliados

Relevante

32

8

(quota a poder ser atribuída no biénio – 8)

0

79%

Menção de Desempenho

61

Carreira de Enfermagem - Enfermeiros avaliadores

0%

Adequado Inadequado

26%

Total de avaliados

Carreira de Enfermagem - Enfermeiros avaliados

0

84%

Menção de Desempenho

Total de avaliados

Carreira Técnica Superior/Saúde e Especialista de Informática

Adequado Inadequado

Adequado Inadequado
24

2%

0
7%

0%

Quadro 14 - Nº de colaboradores avaliados no Biénio 2015/2016

Biénio 2017/2018
Carreira Assistente Operacional
Carreira Assistente Técnica e Técnico de Informática
Carreira Técnica Superior/Saúde e Especialista de Informática
Carreira de Enfermagem - 783

Total Avaliados
383
292
68
783
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2.3 FORMAÇÃO

Centro de Formação

O Centro de Formação (CF) da ULSM constitui uma plataforma experiente e privilegiada que coordena
e implementa a formação de todas as categorias profissionais ao nível pós-graduado na instituição,
sendo ainda responsável pela gestão de todos os estágios pré-graduados e curriculares na ULSM, com
exceção do Internato Médico.

Atividade do Centro de Formação

A quantidade e diversidade de atividades centralizadas e coordenadas pelo CF explicam o elevado
número de ações de formação, formandos e formadores envolvidos.
Quadro 15 - Indicadores globais do Centro de Formação da ULSM – 2016/2017
Indicadores Globais

Global

2016

2017

Total de Cursos

39

35

Total de Ações

80

78

Total de presenças

2133

1 774

Total de formandos

1033

997

Total de faltas justificadas referentes às participações

68

27

Total de faltas injustificadas referentes às participações

471

331

Uma das atividades fundamentais do CF é garantir que é oferecida aos colaboradores da ULSM a
formação obrigatória ao abrigo da legislação em vigor. Estas formações acarretam custos importantes
para a ULSM e, infelizmente, verificam-se ainda níveis elevados de ausências justificadas e
injustificadas às mesmas.
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Quadro 16 - Número de participações em ações de formação do CF, por categoria profissional
2016/2017
Participações por Categoria Profissional
Categorias Profissionais

2016

2017

Assistente Operacional

47

95

Assistente Técnico

55

49

Conselhos de Administração

7

1

Externo

116

122

Pessoal de Enfermagem

843

751

Pessoal de Informática

0

3

Pessoal Dirigente

26

15

Pessoal Docente

1

2

Pessoal Médico

907

628

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica

58

39

Pessoal Técnico Superior de Saúde

9

6

Técnico Superior

56

63

Pessoal em formação pré-carreira

8

0

2133

1774

Total Geral

Durante o ano de 2017 no âmbito da formação obrigatória, só se realizou formação em “Suporte Básico
de Vida”.
Quadro 17 - Indicadores relativos à formação obrigatória “Suporte Básico de Vida” em
2016/2017

Outra atividade muito importante do CF prende-se com a coordenação de estágios pré-graduados e
curriculares na ULSM, havendo para o efeito acordos com variadas instituições nacionais e
internacionais.
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Quadro 18 - Número de estagiários na ULSM em 2017, por Instituição de origem
Num . Estagiários por Escola

Nome Instituição

Total Nome Instituição

Total

Univ. Porto/Fac. Medicina

69

Hosp. Gaia

1

Esc. Superior de Saúde Porto

56

Hosp. Divino Espirito Santo - Ponta Delgada

1

Univ. Lisboa/Fac. Medicina

18

Hosp. Guimarães

1

Internato Médico

17

Univ. Minho/Fac. Medicina

1

Univ. Porto/ICBAS

16

Hosp. La Paz

1

Esc. Sec. Boa Nova de Leça da Palmeira

14

Centro Hosp. Baixo Vouga

1

Acesso à Ordem dos Nutricionistas

14

CMIN- Centro Materno-Infantil Norte

1

Voluntário

9

Univ. Riga Stadins

1

Profitecla

6

Hosp. Portimão

1

IEFP

5

USF Modivas

1

Centro Hosp. Tâmega e Sousa, E.P.E.

4

Hosp. Santa Maria da Feira

1

Univ. Porto/Fac. Farmácia

3

Centro Hosp. Lisboa Central

1

Esc. Sec. S. Pedro da Cova

3

Centro Hosp. Médio Ave

1

Esc. Prof. Ruiz Costa

3

Univ. Fernando Pessoa/Hosp. Escola

1

USF Aqueduto

3

Hosp. Viseu

1

Esc. Superior de Saúde Coimbra

3

Univ. Minho

1

ARS Norte

3

Esc. Prof. Raul Dória

1

Esc. Nacional de Saúde Pública

2

Univ. Porto/Fac. Ciências da Nutrição

1

USF Navegantes

2

Inst. Politécnico da Guarda

1

Univ. Santiago de Compostela/Fac. Medicina

2

Centro Hosp. Tras-os-Montes e Alto Douro

1

Centro Hosp. Póvoa de Varzim/Vila do Conde

2

Inst. Português de Administ. de Marketing

1

USF Santa Clara

2

Univ. Porto/Fac. P.C.E.

1

Hosp. Arrifana Sousa CMAS

2

Inst. Superior Engenharia do Porto

1

Esc. Superior de Saúde Leiria

2

Univ. Portucalense Infante D. Henrique

1

Univ. Católica Porto

2

Centro Hosp. Nordeste

1

Hosp. São João

2

Centro Hosp. Vila Real

1

Univ. Coimbra/Fac. Medicina

2

Avós e Netos

1

CESPU

2

Hosp. Aveiro

1

Centro Hosp. Universitário de Coimbra

2

Santander Totta

1

Hosp. Clínicas de Porto Alegre

2

Hosp. Braga

1

Hosp. Magalhães Lemos

2

Univ. Algarve

1

ESTG - IPP

1

USF S. Vicente

1

Centro Hosp. Tondela Viseu

1

Univ. Católica Lisboa

1

USF Ondas

1

USF Vila do Conde

1

Hosp. Figueira da Foz

1

Esc. Sec. João Gonçalves Zarco

1

Univ. Porto/Fac. Economia

1

Hosp. Espirito Santo Évora

1

Hosp. Funchal

1

Casa dos Pescadores

1

USF Aldoar

1
Total Geral - 318

2.4 INVESTIGAÇÃO E ENSAIOS CLÍNICOS

De acordo com o artigo 94º do Regulamento Interno da ULSM, o Serviço de Investigação,
Epidemiologia Clínica e de Saúde Pública (SIECSP), exerce as suas competências em articulação
e colaboração com as autoridades de saúde, as Administrações Regionais de Saúde, IP (ARS), a
Direção Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (INSA),
bem como os restantes organismos do Ministério da Saúde, nos termos da legislação em vigor.
O SIECSP é composto por um coordenador, pelo Gabinete de Apoio ao CEC (GACEC) e por
investigadores clínicos associados do CEC.
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No âmbito dos projetos de investigação clínica, foram realizados estudos sem protocolo financeiro
aprovados pela ULSM -2017, estudos académicos autorizados pela ULSM- 2017 e ensaios clínicos.
Quadro 19 – Mapa de registo de estudos de investigação realizados na ULSM – 2017
(profissionais da ULSM e investigadores externos)

Descrição

Promotor/investigador

Comparação dos métodos de Citologia

Ana Rita de Almeida Cardoso

de Base Líquida Thinprep e Surepath:

(externa)

Tipo de estudo

Local a
desenvolver

HPH

Processamento e screening.

Académico

Estudo observacional de caracterização

Maria Sarmento (ULSM)

da carga sintomática dos doentes com
Síndromes
acompanhados

Mieloproliferativos
no

Hospital

HPH

Pedro

Observacional

Hispano.
EvASTHMA - Multicentre observational

Promotor - W4research, Lda.

study with 60- days follow-up period to

Georgeta Oliveira (ULSM)

evaluate clinical practice variebility as
well

as

clinical

and

organisational

HPH

factors related to outcomes for acute
asthma

exarcebetions

in

hospital

Observacional

admission in Portugal.
A importância da auditoria hospitalar

Mariana Silva Duarte – ISCAP

para uma gestão eficiente e eficaz.

(externa)

A influência do treino excêntrico no

Maria Cristina Damas Argel

Transversal/

tapete rolante em doentes com DPOC.

de Melo – ESTP (externa)

experimental

Tosse convulsa na região norte em

Ana Lúcia de Almeida Pereira

2014/2015: Vacinação e fatores de risco

– ICBAS (externa)

Académico

HPH

ACES

no primeiro ano de vida.

Académico

Genial- marcadores genéticos e clínicos

Alda

na trajetória da DPOC.

Marques. Universidade Aveiro

com

(externa)

intervenção

Silvia Lopes (externa)

Académico

A prática profissional dos Assistentes

Marta Filipa de Jesus Ferreira

Académico

Sociais em contexto de cuidados de

dos Santos- (externa)

RUMO- Readmissões na Unidades

HPH

Sofia

Pires

Dias

Estudo clínico

Locais de Saúde (ULS) em Portugal.

HPH

HPH

HPH

saúde primários infantis e juvenis.
Avaliação da qualidade assistencial no

José Augusto Pereira Gomes

bloco operatório.

– ICBAS (externa)

Avaliação da eficácia e da segurança

Grupo Estudos Português da

dos novos antivíricos de ação direta no

Co-Infeção

(GEPCOI)

Académico

HPH

Retrospetivo
HPH

(externo)
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tratamento da hepatite C crónica em
indivíduos co infetados por VIH
Vigilância do Pé Diabético: o que sabem

Cátia Cordeiro, Diana Isidro,

os nossos doentes.

Jéssica

Perpétuo,

Observacional

Marina

ACES

Venâncio, Sandra Carneiro e
Sofia Fernandes- ULSM
Prevalência e caracterização da dor

Cátia

crónica em Unidades de Saúde Familiar

Figueiredo, Mariana Amaral,

Liro,

Maria

Filipa

do Grande Porto.

Mariana

Relvas,

Cardoso,

Valter

Internos

de

Observacional

Sofia

ACES

MoreiraFormação

Específica de MGF – ULSM
Cuidados

Paliativos

Caracterização

em
de

Portugal:
doentes

Professor

Doutor

Luis

Observacional

Capelas - Instituto de Ciências

referenciados e admitidos, equipas,

da

Saúde

-

Universidade

avaliação de indicadores de qualidade,

Católica (externo)

HPH

efetividade do controlo sintomático e
local de morte.
baMBINO

-

Migrantes:

Saúde

Barreiras,

perinatal

em

incentivos

e

resultados.

Henrique

Barros

(Prof.

Transversal

Doutor) - Instituto de Saúde

ACES

Pública da Universidade do
Porto (externo)

Monitorização da reversão do bloqueio

Sónia Miguel Cavalete, Bruna

neuromuscular

Gonçalves-

-

avaliação

pós-

operatório.

Internas

Observacional

de

Anestesia; Blandina Gomes,
Especialista

HPH

em

Anestesiologia na ULSM
Avaliação placentária nas gestações

Inês

complicadas

Interna

com

restrição

de

crescimento fetal.

Sarmento
da

Gonçalves-

Observacional

especialidade

Ginecologia/Obstetrícia

HPH

–

ULSM
Avaliação da eficácia das reuniões

Ana

Guimarães,

científicas USF Lagoa.

Pereira,

Joana

Carina

Descritivo/

Casanova,

transversal

Maria José Teixeira, Sara

ACES

Cunha, Susana Ribeira, Tânia
Moreira – ULSM
Relação

entre

a

alimentação

nos

primeiros quatro meses de vida e o
excesso

de

peso

/obesidade

Claudia

Eliana

Ferreira

–

Retrospetivo

(externa)

S/efeito

em

crianças de 5 anos de idade.
Rastreio da perturbação do espectro do
autismo em idade precoce no âmbito

Catarina Liz- ULSM

Transversal/
descritivo

ACES

dos cuidados de saúde primários.
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Saúde 24: Necessidades de Médicos e

Ana Dias - Universidade de

Enfermeiros em Portugal.

Aveiro (externa)

Modelos de internalização de análises

Jorge

clínicas

(externo)

Intercorrências e Sinais de Alarme nos

Ana Miranda, Ângela Neves,

Primeiros Meses de Vida.

Hugo

–

Teixeira

Rocha,

CHUC

Maria

Académico

Académico

HPH

HPH

Observacional

Inês

ACES

Oliveira – ULSM
Análise custo-utilidade dos serviços de

Bruno

saúde prestados pelas equipas de

Venâncio

cuidados continuados integrados ECCI.

economia UP (externo)

Enterografia

por

Catarina de Almeida Marinho-

tomografia computorizada no contexto

aluna do curso de radiologia

de doenças inflamatórias do intestino.

da ESTP.(externa)

O

Diego César (externo)

versus

empenhamento

enteróclise

no

trabalho

de

Manuel
-

de

Sousa

Faculdade

Académico

de

HPH

Académico
HPH

Académico

funcionários públicos.
O

sono

em

idade

pediátrica-

Catarina

Sá

Couto,

Sara

investigação em cuidados de saúde

Soares - internas de formação

primários.

específica

do

Hospitalar

Tâmega

HPH

Estudo
Observacional

Centro

ACES

e

Sousa.(externa)
Avaliação do estado nutricional dos

Pedro Miguel Ferreira; Ana

Estudo

alunos do 4º ano: projeto de intervenção

Luísa

Prospetivo

na saúde escolar- agrupamento de

Magalhães;

escolas de Lavra.

Andreia Martins; Ana Silva-

Santos;

Mónica

Diana

Rocha;

ACES

ULSM
Avaliação do nível de implementação da

Sandra Isabel Sousa Silva –

iniciativa "Hospital Amigo dos Bebés"

ESEP (externa)

Académico
HPH

nos Serviços de Neonatologia.
Monitorização

da

qualidade

do

ar

interior em Unidades de Saúde

Ana Fonseca - Centro de
investigação

Académico

FP-

ENAS

HPH

Tavares,

Sofia

Estudo clínico

Margarida

Observacional

(externa)
Abordagem do doente com delirium

Teresa

numa enfermaria do Departamento de

Monteiro,

Medicina.

Saavedra, João Massano, Rui

HPH

Moço – ULSM
The Right Iliac Fossa Pain Treatment

Ana Catarina Quintela, Maria

Estudo clinico

Audit.

João Lima, Pedro Valente-

/Prospetivo

HPH

ULSM
Surgical

techniques;

minimally-invasive

open

gastrectomy

versus
after

Gil Faria – ULSM

Estudo clínico
randomizado

HPH

chemotherapy.
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Avaliação

de

duas

metodologias

Mrinalini Honavar- ULSM

Estudo clínico

baseadas na técnica molecular para

multicêntrico e

determinar

prospetivo

gânglios

OSNA

envolvimento

de

linfáticos

metastáticos

no

HPH

carcinoma gástrico: individual v.s Pool.
Estudo

observacional,

prospetivo,

Alexandra

Pina

(USF

multicêntrico para avaliar a efetividade

Oceanos) e Cristiana Pinto

do Flutiform em doentes com asma

(USF Maresia) - ULSM

Estudo clínico
prospetivo

ACES

persistente- i-FAST.
Ciclo de melhoria contínua de qualidade

Jorge

para o diagnóstico e anti agregação em

Penas - ULSM

prevenção

secundária

na

Gonçalves,

David

Estudo clínico
transversal

Doença

descritivo

HPH

Arterial Periférica estável.
Is the Sit- to- Stand test a good tool to

Ana Luísa Fernandes, Ana

Estudo clinico

evaluate pxygen desaturation in COPD.

Paula Simão- ULSM

exploratório

Estudo

Fernando

exploratório

abordagem

da

acerca

Medicina

da

Geral

e

Familiar em relação ao luto de reacções

Nunes,

Sara

Ferreira, Telma Lopes, Rui

HPH

Estudo clinico
observacional

Ramos- ULSM

ACES

de luto.
Distúrbios do sono nos doentes com

Silvia Correia, M Rodrigo,

Estudo clinico

Acromegalia.

Joana Lima, Bruno Cabrita,

observacional

Ana Marques, Pedro Melo,

HPH

Paula Simão, Jorge FerreiraULSM
Protocolo de cirurgia de catarata em

Tiago Maio, Rui Carvalho-

Estudo clínico

doentes

ULSM

com

HPH

intervenção
A perceção dos profissionais de saúde

Ana Filipa Araújo (externa)

Académico

Sofia Bertoquini (externa)

Académico

Avaliação e Garantia de Qualidade na

Cátia

Estudo clínico

Prescrição de Osteodensitometria na

Moreira, Hugo Rocha, Jéssica

ULSM.

Perpétuo, Maria Inês Oliveira,

acerca da ética da sua organização.
A

problemática

da

sinalética

nos

espaços públicos

Sofia

Cordeiro,

Guilherme

Cardoso,

HPH

ACES

observacional
ACES

Sofia

Fernandes, Valter Moreira –
ULSM
Notificação

de

adenda

ao

Estudo

W4Research,

Lda.

Jorge

Observacional Evaluate COPDpt.

Ferreira -ULSM

Registo Nacional de Doentes com

Sociedade

Bronquietasias não Fibrose Quística.

Pneumologia, Ana Paula Vaz-

Portuguesa

Estudo clínico
observacional

de

HPH

Estudo clínico
observacional

HPH

ULSM
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Caracterização

dos

doentes

com

Luis

Guedes

-

Internato

demência do Conselho de Matosinhos e

Médico de Saúde Pública –

do seu perfil de utilização dos serviços

ULSM

Estudo clínico
observacional

ACES

de urgência durante 2016.
Biópsia líquida como teste não invasivo

Raquel

em cancros urológicos.

Cardoso,

Catarino,

André

Estudo clínico

António

Araújo,

observacional

Mónica Gomes, Ana Luisa
Teixeira,
Tiago

Carlos

Ferreira,

Correia,

Manuel

Cerqueira,

Frederico

HPH

Reis,

Martinho de Almeida, Rui
Prisco – ULSM
Autocuidado

como

indicador

da

Supervisão Clínica em Enfermagem:
Contributo

para

a

Segurança

Inês Alves da Rocha e Silva

Académico

Rocha (externa)

HPH

e

qualidade dos cuidados.
Estudo comparativo dos equipamentos

Ana Sofia Nunes Gonçalves -

de

Instituto

proteção

coletiva

e

individual

aplicável a Unidades Centralizadas de

Politécnico

Académico

de

HPH

Bragança (externa)

preparação de citostáticos (UCPC).
Participação

em

base

de

dados

Europeia de Doentes com Patologia do

Silvia Correia - Serviço de

Estudo clínico

Pneumologia _ULSM

observacional

HPH

Sono.
O que sabem as grávidas sobre

Maria

Inês

Oliveira

dos

listeriose.

Santos - ULSM

observacional

Breast cancer elastic characteristics

Catarina Abreu Silva – ULSM

Estudo clínico

with pathological correlation.

Estudo clínico

observacional

ACES

S/EFEITO

prospetivo
The extended study of prevalence of

Prof. Jean Louis Vicent e

Estudo clínico

infection in intensive care III (EPIC III).

Elena Molinos ULSM

observacional

PIMO - GaC Study: Pools vs. Individual

Mrinalini Honavar – ULSM

Estudo clínico

methods of OSNA assay in Gastric

observacional

S/EFEITO

HPH

Cancer.
Prevalência

de

tabagismo

nos

Elizabete

Sousa,

Joana

profissionais da Unidade Local de

Amado,

Graciete

Teixeira,

Saúde de Matosinhos.

Zita Camilo, Teresa Marques

Estudo clínico
observacional

ACES

– ULSM
Realização de um questionário aos pais

Catarina

que assistiram ao parto por cesariana

Afonso,

no Hospital Pedro Hispano.

Viveiros,

Ivete

Andreia

Meireles,

Joana

Carvalho,

Mariana

Dória,

Isabel

Martins,

Estudo clínico
observacional
ACES

Alexandrina Portela, Pedro
Tiago- ULSM
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Desenvolvimento de um modelo de

William Machado Emiliano -

Estudo clínico

apoio à decisão para planeamento e

Universidade

observacional

gestão dos serviços de saúde domiciliar:

Sandra Alves- ULSM

Minho,

Enf.

ACES

os casos portugueses e brasileiro.
Estudo

de

avaliação

contínua

da

Ana Coelho Rodrigues, Diogo

Estudo clínico

qualidade - consulta estruturada de

Ferreira, Joana Relva, Maria

observacional

asma nos cuidados de saúde primários.

Valente, Sara Martins, Silvia

ACES

Castro – ULSM
Perspetivas dos profissionais de saúde

Ana Maria Pinho Tavares

sobre

(externa)

os

cuidados

prestados

aos

Académico
ACES

imigrantes com tuberculose ou coinfeção VIH-TB
Estudo

observacional

prospetivo

multicêntrico do mundo real sobre a

Cidrais Rodrigues, Georgeta

Estudo clínico

Oliveira- ULSM

observacional

adesão à medicação de controlo por via
inalatória para asma persistente em

HPH

adolescentes e adultos seguidos nos
cuidados de saúde secundários em
Portugal.
mINSPIRERS

–

Estudo

da

exequibilidade de uma aplicação móvel

Cidrais Rodrigues, Georgeta

Estudo clínico

Oliveira- ULSM

observacional

para avaliar a adesão à medicação de
controlo

por

via

inalatória

em

HPH

adolescentes e adultos com asma
persistente seguidos em cuidados de
saúde secundários em Portugal.
Computerized Registry of Patients with

Carolina Guedes – ULSM

Venous Thromboembolism.

Estudo clínico
observacional

Dinâmica da atividade epiléptica nas

Sérgia Soares- Serviço de

Estudo clínico

epilepsias idiopáticas da infância.

Pediatria – ULSM

observacional

Central sleep apnea and acute stroke:

Silvia Correia - Serviço de

Académico

impact of early ventilation.

Pneumologia _ULSM

Deferred
nontrauma

primary

anastomosis

emergency

in

patients-

Joana

Correia-

Serviço

HPH

HPH

HPH

Estudo clínico

cirurgia- ULSM

observacional

Cintesis

Estudo clínico

Cristina Lopes- ULSM

observacional

HPH

retrospective analysis.
Estudo

observacional

prospetivo

multicêntrico do mundo real sobre a
adesão à medicação de controlo por via
inalatória para asma persistente em

HPH

adolescentes e adultos seguidos nos
cuidados de saúde secundários em
Portugal.
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Total tumour load as predective factor

Mrinalini Hanovar- ULSM

Estudo clínico

for non-sentinel node status and as a

José Luis Fougo – CHSJ

observacional

prognostic

factor in

breast

cancer

/retrospetivo

HPH

patients.
Protocolo para a realização de um

Catarina

Viveiros,

questionário sobre a relação entre o

Carvalho

-

tempo de ecrã e o rendimento escolar

Hugo Rocha, IFE MGF Lagoa,

no Centro de Saúde Senhora da Hora.

Raquel

IFE

Braga

Joana

Pediatria,

A.G.

ACES

MGF

Lagoa – ULSM
Protocolo de Projeto de Intervenção na

Sara Ferreira, Filipe Alves -

Comunidade-

Vamos

IFE MGF S. Mamede – ULSM

Educar para a Saúde em contexto

Ana Paula Almeida Gomes-

escolar: dinâmicas de interação entre

ULSM

Tabagismo:

Observacional
ACES

apagar essa ideia!
Académico
ACES

profissionais de saúde e os profissionais
de educação.
Gestão em Enfermagem na ULSM-

Carmen

Freitas

ULSM

Estudo de um caso

Carla Freitas- ACES Tâmega

Académico
ACES

III

Imunização:
influenciam

Determinantes
a

hesitação

que
vacinal

Prof. Paulo Alves – UCPorto

Estudo clinico

(externo)

transversal

Rita Pilar – ULSM

Académico

Laura Meireles - ULSM

Académico

ACES

(VACSIM).
Desperdício

nas

preparações

farmacêuticas em Hospitais.
Impacto

do

programa

ImproveCog

dirigido a pessoas com Défice Cognitivo

HPH

HPH

Ligeiro, Demência de Alzheimer e
Demência Frontotemporal.
SELF-

CARE

ONCOLOGY:

PROGRAMS
A

guided

IN

internet-

delivered individually- tailored ACTinfluenced

cognitive

Cristina

Mendes

-

Escola

Académico

Nacional de Saúde Pública
(externa)

behavioural

HPH

intervention to improve psychosocial
outcomes in breast cancer survivors
(INNOVBC).
IMAGINEInternational.

ileus

Management

Ana Catarina Silva Quintela,

Estudo clínico

Daniela Alves, José Pedro

sem

Gonçalves,

intervenção

Lígia

Freire,

Pedro Valente, Rosa Saraiva internos

de

IFE

HPH

Cirurgia

Geral- ULSM
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Distúrbios da tiróide na gravidez.

Joana Lima Ferreira, Rosa

Estudo clínico

Príncipe, Adelina Sá Couto,

prospetivo

Mariana Dória, Pedro Tiago,

HPH

Pedro Melo- ULSM
Protocolo para a realização de um

Catarina

Viveiros,

Joana

questionário sobre o sono e as regras

Carvalho - IFE Pediatria, Ana

da higiene do sono em adolescentes.

Carina Marques (Enf. Esp.de

Observacional

ACES

Saúde Infantil e Pediatria),
Graça Fonseca (Enf.Esp.Enf.
Comunitária) _ULSM
Imunomodelação na Patologia Infeciosa

Pedro Sousa, Catarina Rato,

Estudo clínico

de repetição em Otorrinolaringologia

Ditza

com

Vilhena,

Nuno

Trigueiros- ULSM
Impacto da informação da alta em

Juliana

Patrícia

doentes neurológicos com disfagia, na

Ferreira, (externa)

HPH

intervenção
Figueiras

Académico
HPH

evolução clínica, qualidade de vida e
adesão terapêutica.
Estudo RN4Cast/replicação.

Élvio Henriques de Jesus

Observacional

(externo)

Desenho de Sistema interativo do

Paula Alexandra G. Teixeira-

interface computador-utilizador.

ULSM

ACES/HPH

Académico
HPH
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Quadro 20 – Artigos bibliográficos publicados em revistas nacionais e internacionais,
indexados à Pubmed

1:

Journal Articles – ULSM

Pubmed

Amorim-Costa C, de Campos DA, Bernardes J. Cardiotocographic parameters in small-for-gestational-age

fetuses: How do they vary from normal at different gestational ages? A study of 11687 fetuses from 25 to 40 weeks
of pregnancy. J Obstet Gynaecol Res. 2017 Mar;43(3):476-485. doi: 10.1111/jog.13235. Epub 2017 Feb 6. PubMed
PMID: 28165176.
2:

Apolinário D, Ribeiro L, Luís G, Almeida P. Collective teaching of transverse flute as a component of a

pulmonary rehabilitation program: An innovative study. Rev Port Pneumol (2006). 2017 Mar - Apr;23(2):105-107. doi:
10.1016/j.rppnen.2016.12.007. Epub 2017 Feb 9. PubMed PMID: 28196611.
3:

Azevedo LF, Sampaio R, Camila Dias C, Romão J, Lemos L, Agualusa L, Vaz-Serra S, Patto T, Costa-

Pereira A, Castro-Lopes JM. Portuguese Version of the Pain Beliefs and Perceptions Inventory: A Multicenter
Validation Study. Pain Pract. 2017 Jul;17(6):808-819. doi: 10.1111/papr.12529. Epub 2016 Dec 30. PubMed PMID:
27770601.

4:

Blumcke I, Spreafico R, Haaker G, Coras R, Kobow K, Bien CG, Pfäfflin M, Elger C, Widman G, Schramm

J, Becker A, Braun KP, Leijten F, Baayen JC, Aronica E, Chassoux F, Hamer H, Stefan H, Rössler K, Thom M,
Walker MC, Sisodiya SM, Duncan JS, McEvoy AW, Pieper T, Holthausen H, Kudernatsch M, Meencke HJ, Kahane
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2.5 A SAÚDE E A SEGURANÇA NO TRABALHO

Na ULSM a saúde e segurança no trabalho é desenvolvida pelo Serviço de Gestão de Risco.
Este serviço é composto por:
a) Gabinete de Gestão de Risco Geral - Desenvolve a sua atividade na área da segurança dos
profissionais e dos locais de trabalho e na organização e planeamento da emergência.
b) Gabinete de Gestão de Risco Clinico - Desenvolve a sua atividade na área da segurança dos
utentes.
c) Gabinete de Saúde Ocupacional - Desenvolve a sua atividade na área da promoção da saúde
dos locais de trabalho e dos profissionais.
As competências do Serviço de Gestão de Risco Geral são:
a) Segurança no trabalho:


Estabelecer e manter as condições de trabalho que assegurem a integridade física e
mental dos trabalhadores;



Desenvolver as condições técnicas que assegurem a aplicação das medidas definidas
em legislação específica;



Desenvolver condições e meios que assegurem a informação e a formação dos
trabalhadores, bem como permitam a sua participação previstas na legislação;



Assegurar o relato de episódios de acidentes de trabalho de modo a promover a sua
redução.

b) Segurança contra incêndio e planeamento de emergência:
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Assegurar o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis em matéria de segurança
contra incêndio e planeamento de emergência, nomeadamente a execução das
medidas de autoproteção.

c) Segurança de pessoas e bens:


Avaliar o risco para a segurança de pessoas e bens e identificação das respetivas
medidas de controlo;



Definir a arquitetura e princípios de funcionamento de sistemas de segurança tais como
videovigilância, controlo de acessos, alarmes de pânico, entre outros.

d) Gestão ambiental:


Avaliar os riscos ambientais resultantes da atividade da ULSM e identificar as medidas
de controlo por forma a assegurar a conformidade legal com a legislação vigente e
minimizar o impacto ambiental, numa perspetiva de melhoria;



Propor medidas que permitam reduzir a utilização de substâncias perigosas para o
ambiente, reduzir o consumo de recursos naturais e energia, assim como reduzir a
produção de resíduos, promover a reciclagem e a correta triagem dos resíduos
hospitalares;



Consciencializar ambientalmente todos os colaboradores, no sentido de mudar
atitudes e mentalidades, formando-os em relação às necessidades e vantagens da
preservação do meio ambiente.

Assim, em 2017, o SGR realizou um conjunto de atividades através dos seus gabinetes.
a) Gabinete de Gestão de Risco Geral


Avaliação/reavaliação dos riscos dos vários Serviços / Unidades da ULSM, conforme descrito
no Procedimento nº 867 – Identificação e avaliação de riscos 14;



Avaliações de risco às profissionais grávidas, conforme procedimento 607 – Avaliação de riscos
para grávidas, puérperas e lactantes 40;



Análise dos acidentes e incidentes de trabalho participados pelos profissionais da ULSM 108;



Tratamento estatístico de acidentes e incidentes de trabalho, donde resulta o ponto de situação
trimestral e o relatório anual;



Divulgação de informação na intranet, nomeadamente, no que se refere aos Índices de
Sinistralidade, Instruções de Segurança relativas à manipulação de Produtos Químicos, Ações
de formação e outras;



Realização de 3 estudos: 2 no Serviço de Medicina: avaliação ergonómica das atividades
associadas à movimentação manual de doentes e avaliação ergonómica das atividades
associadas à preparação da medicação e outro relativo a “Identificar as Causas do Absentismo
no Serviço de Esterilização”
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Reuniões de serviço, com o Conselho de Administração e com os Interlocutores da Gestão de
Risco (gerais e individuais nos serviços/unidades) 20;



Dinamização da semana da prevenção em segurança e saúde no trabalho com várias ações
de formação e informação sobre a segurança e gestão do risco (clinico e não clinico) e de
relaxamento 117 participantes;



Elaboração/revisão de documentos internos (divulgados na aplicação Gestão Documental) 3;



Coordenação das atividades de proteção radiológica, em conjunto com o Encarregado pela
Proteção Radiológica;



Coordenação do Grupo Coordenador para a Abordagem da Violência dos Profissionais de
Saúde no Local de Trabalho 2 reuniões;



Articulação entre os três gabinetes nas áreas comuns (segurança e saúde no trabalho para os
profissionais e utentes);



Colaboração com o Centro de Formação, Gabinete da Qualidade (2 auditorias da qualidade
internas), Comissão de Controlo de Infeção, Serviço Hoteleiros (10 auditorias às empresas
subcontratadas e 4 reuniões no âmbito da gestão de resíduos) e com o Serviço de
Instalações e Equipamentos;



Formação no âmbito do SGR - 29 ações



Dinamização das atividades associadas à organização de emergência interna e externa, com
apoio aos serviços na elaboração dos respetivos planos de emergência:
o

33 Reuniões;

o

1 Exercício de simulacro no HPH – UCIP;

o

Levantamento de necessidades de sinalética de emergência (blocos autónomos e
fotoluminescente);

o

8 Reuniões com serviços para elaboração dos planos de emergência específicos;

o

2 Ações de formação sobre Plano de emergência da ULSM;

o

1 Auditoria interna relativa às condições de segurança conta incêndio.

b) Gabinete de Gestão de Risco Clínico
O Plano de Atividades foi definido com base no Despacho nº 1400-A/2015 – Estratégia para segurança
dos doentes 2015-20120, incidindo nos seguintes eixos estratégicos:
1. Desenvolver uma cultura de segurança na organização;


Elaboração de documentos internos, participação na reunião plenária nacional da
Comissão da Qualidade Nacional. Integra Comissão Transfusional, Comissão de
Catástrofe, Grupo de Trabalho Plano de Saúde Sazonal e Grupo de Trabalho para a
segurança do circuito do medicamento.

2. Fomentar a segurança na comunicação;
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Reuniões e auditorias, em 2017 realizadas 12. Integra Comissão Transfusional, Comissão
de Catástrofe, Grupo de Trabalho Plano de Saúde Sazonal e Grupo de Trabalho para a
segurança do circuito do medicamento.

3. Aumentar a segurança da medicação;


Colaboração com o Grupo de Trabalho para a segurança do circuito do medicamento.

4. Assegurar a identificação inequívoca dos doentes;


Análise dos resultados das auditorias clinicas (realizadas 12 em várias áreas).



Realizadas reuniões formais e informais. Reunião com os serviços 5: ORL, OFT, Cirurgia,
Ortopedia, Ginecologia/Obstetrícia.



Implementados alertas informáticos em algumas aplicações informáticas internas em
conjunto com o STIC.

5. Prevenir a ocorrência de quedas dos doentes;


Análise dos resultados das auditorias clinicas (realizadas 12 em várias áreas). Em 2017
ocorreram 189 (Tx. Incidência 1,26%).

6. Prevenir a ocorrência de úlceras de pressão;


Análise dos resultados das auditorias clinicas (realizadas 12 em várias áreas). Em 2017
foram registadas 216 (Tx. Incidência 1,44%).

7. Assegurar a prática sistemática de notificação, análise e prevenção de incidentes.


Realizada monitorização dos registos do “tipo clinico”, quadrimestralmente. Em 2017 foram
registados 111 registos do tipo clinico.

c) Gabinete de Saúde Ocupacional
O Plano de Atividades foi definido com base no definido na Lei nº 102/99 e incide nas seguintes
linhas estratégicas:
1. Vigilância da saúde dos profissionais - em 2017 realizaram-se 962 consultas de medicina
do trabalho (aptidão, periódicos e ocasionais)
Quadro 21 – Consultas de Medicina do Trabalho realizadas – 2015/2016/2017
Ano e Tipo de Consulta
Especialidade

2015
Primeiras Seguintes

2015 Total

2016
Primeiras Seguintes

2016 Total

2017
Primeiras Seguintes

2017 Total

Medicina Trabalho

157

1684

1841

158

1525

1683

111

851

962

Total Geral

157

1684

1841

158

1525

1683

111

851

962
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Realização de todos os exames de admissão com emissão de MCDT a todos os funcionários
que iniciaram funções



Vigilância anual da saúde dos trabalhadores submetidos a trabalho hiperbárico.



Vigilância anual da saúde dos trabalhadores com mais de 50 anos.



Vigilância e acompanhamento dos trabalhadores expostos a riscos químicos e ou físicos bem
como a riscos psicossociais ou outros detetados nos exames de saúde ocupacional e
encaminhamento dos mesmos, assim como pedido de avaliação de risco do posto de trabalho
do trabalhador sempre que tal se evidenciou necessário.



Vigilância das trabalhadoras grávidas e lactantes e realização em conjunto com o SGR, da
ficha de riscos inerentes ao posto de trabalho da grávida ou lactantes para posterior
condicionamento durante o período de gravidez ou de lactante.



Vigilância dos trabalhadores após acidente de trabalho.



Vigilância dos trabalhadores após regresso de baixa por doença.



Vigilância de todos os trabalhadores aptos condicionalmente.



Promoção da educação para a saúde a nível individual em todos os contactos.

2. Rastreios de contactos de Tuberculose brônquica - em 2017 realizaram-se 337 rastreios
aos profissionais

3. Consultas de enfermagem

4. Programas:


Vacinação dos profissionais – em 2017 foram administradas 191 vacinas aos
profissionais (Sarampo, Hepatite B e Tétano, gripe sazonal)



Promoção da cessação tabágica - em 2017 foram abrangidos cerca 156 profissionais.
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2.6 IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES

Para dar resposta aos objetivos previstos nos Planos Nacionais para a Igualdade e às determinações
do Conselho de Ministros, foi elaborado o Plano para a Igualdade de Género, o qual pretende ser
uma referência para a sedimentação da perspetiva de género nos vários domínios dos serviços da
ULSM a nível da gestão de recursos humanos, da divulgação de informação e aplicação das boas
práticas tendentes a dar continuidade à igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e
mulheres.
Os direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa e em normas
internacionais, nomeadamente da União Europeia, foram o ponto de partida para uma nova postura em
relação à igualdade de género.

A Resolução do Conselho de Ministros 19/2012, de 8 de março, principia por expressar a importância
da igualdade de género, quando no seu preâmbulo aponta “a presença equilibrada de mulheres e de
homens nos postos de decisão, política e económica, é reconhecida como um requisito da democracia
e como um contributo para a própria sustentabilidade do desenvolvimento, gerando um melhor
aproveitamento das qualificações e competências quer de mulheres, quer de homens”, e consigna
também que “o sector empresarial representa uma parte importante da vida económica nacional, tendo
o bom governo das empresas um valor económico e social fundamental, quer para as próprias
empresas, quer para a economia em que se inserem.”
O ponto número 1, da mesma Resolução, determina “a obrigatoriedade de adoção, em todas as
entidades do sector empresarial do Estado, dos planos para a igualdade previstos na Resolução do
Conselho de Ministros n.º 70/2008, de 22 de abril, tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de
tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a facilitar a
conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.”
Para dar resposta aos objetivos previstos nos Planos Nacionais para a Igualdade e às determinações
do Conselho de Ministros, explanadas nas Resoluções do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 de
março e nº 70/2008, de 22 de abril, a ULSM, E.P.E. elaborou o Plano para a Igualdade da ULSM,
(publicado no sítio da ULSM em http://www.ulsm.min-saude.pt/ebook.aspx?menuid=961), que constitui
uma referência para a integração e sedimentação da perspetiva de género nos vários domínios dos
serviços de saúde da instituição a nível da gestão de recursos humanos, da divulgação de informação
em saúde e aplicação das boas práticas tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e
de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a permitir a conciliação da
vida pessoal, familiar e profissional.
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As boas práticas alcançadas no universo da ULSM, e apresentadas no plano, visam demonstrar a
importância do bem-estar e motivação profissional e familiar dos seus colaboradores e colaboradoras,
contribuindo também para a valorização da imagem dos serviços, concretamente:


Tem na sua missão, referências específicas à igualdade de género e à não discriminação entre
mulheres e homens. A valorização dos profissionais e das profissionais é feita com base no
mérito, com o foco na igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Os princípios estão
salvaguardados no Código de Conduta Ética;



A seleção e o recrutamento assentam no princípio da igualdade e não descriminação em
função do género, assim como o cumprimento de legislação quanto ao anúncio de ofertas de
emprego e à manutenção de informação tratada por género;



No âmbito da formação contínua assegura a ambos os sexos acesso igual à formação,
incentivando a frequência de processos de aprendizagem ao longo da vida e permitindo a
interrupção na carreira para formação aos seus trabalhadores e trabalhadoras;



Na gestão de carreiras e remunerações contempla a igualdade e a não descriminação entre
mulheres e homens na sua política de remunerações, promoções e processos de ascensão na
carreira, designadamente é assegurada a igualdade de remuneração por trabalho de valor
igual, a existência de critérios claros de promoção e progressão que garantam a igualdade de
acesso a categorias ou níveis hierárquicos mais elevados para mulheres e homens;



Privilegia o diálogo com os trabalhadores e as trabalhadoras sobre a igualdade de género e a
não discriminação entre mulheres e homens aceitando e incentivando a apresentação de
sugestões nesse domínio e na conciliação da vida profissional, familiar e pessoal;



Possui normas escritas que garantem o respeito pela dignidade de mulheres e homens, assim
como procedimentos específicos para reparação de danos no caso de alguma violação do
mesmo. Até à data não se verificou nenhum caso de queixa formal de discriminação em função
do sexo;



Permite modalidades flexíveis de trabalho, adaptação do tempo semanal de trabalho e
possibilita o trabalho a tempo parcial, uma vez que estas constituem um dos indicadores mais
importantes de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. Tem também em
consideração a marcação de horários rotativos e as necessidades dos trabalhadores e
trabalhadoras;



No âmbito dos benefícios diretos a trabalhadores, trabalhadoras e suas famílias concede
benefícios diretos que contribuem para a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal e
para o bem-estar de quem trabalha na instituição;



Reconhece de igual modo o exercício de direitos parentais e a assistência à família dos
trabalhadores e trabalhadoras e incentiva os homens ao gozo do período de licença voluntaria
de uso exclusivo do pai;



Relativamente à comunicação interna e externa possui procedimentos em matéria de igualdade
de género, no que diz respeito aos conteúdos comunicacionais transmitidos interna e
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externamente, bem como à existência de tratamento de dados estatísticos e de outra
informação.

Atualmente, a ULSM incorpora formalmente nas suas boas práticas e políticas de gestão medidas
impulsionadoras de oportunidades e facilitadoras da conciliação da vida profissional e familiar dos seus
colaboradores e colaboradoras, referindo um leque de princípios e práticas que favorecem o equilíbrio
entre os géneros. Contribuir para a sua concretização é uma missão que exige o envolvimento e
participação de todos colaboradores e colaboradoras da ULSM mediante a adoção das boas práticas
transversais e específicas, contribuindo para que, neste domínio, as práticas desta Unidade de Saúde
constituam uma referência.
Para a avaliar a situação da ULSM em matéria de igualdade de género, em matéria de políticas e
práticas de igualdade de género foi usado o questionário, designado por autodiagnóstico, proposto no
guião para a implementação de Planos de Igualdade na Administração Pública Central.
O questionário abrange os seguintes domínios fundamentais da gestão organizacional:


Planeamento estratégico;



Gestão de recursos humanos;



Comunicação interna e externa;



Áreas de intervenção setorial.

A pontuação obtida no autodiagnóstico totalizou 81 pontos, correspondendo em termos qualitativos a
uma avaliação de Bom, significando que, a ULSM já toma iniciativas que vão para além do que está
legislado sobre a igualdade de género e conciliação entre trabalho e vida familiar, resultando da
assunção de um conjunto de políticas e práticas de gestão direcionadas para a promoção da Igualdade
de Género e já criou bases para a implementação sustentada da Igualdade de Género como um dos
vetores centrais da sua cultura.
A partir dos resultados do autodiagnóstico a ULSM procedeu à identificação das áreas a melhorar ou
de reforço das boas práticas já existentes em matéria de políticas de igualdade de género e de
conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal, destacando-se nomeadamente:


Tornar os objetivos de planeamento estratégico da ULSM que visam a promoção da igualdade
entre mulheres e homens explicitamente visíveis;



Identificação explícita de afetação de recursos financeiros para a implementação de políticas
de igualdade de género;



Elaboração de estudos que permitam aferir o impacto, em homens e mulheres, das políticas e
ações desenvolvidas enquanto instrumentos de apoio à tomada de decisão;
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Divulgar os recursos existentes na área geográfica da ULSM e/ou dos trabalhadores e
trabalhadoras que facilitem a conciliação trabalho-família (ex.: creches/serviço de amas,
instituições para pessoas idosas).

2.7 CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

Aprender para melhorar, uso das melhores práticas, facilitar o acesso aos cuidados de saúde e educar
para a saúde são, para a ULSM – Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE, os princípios chave
da sua atuação no meio envolvente, de modo a prestar os melhores cuidados à população que serve.
Para melhor servir, a ULSM adota o Código de Conduta Ética que pretende ser um guia orientador na
prossecução dos seus objetivos e uma ajuda ao desenvolvimento profissional, pessoal e humano das
suas profissionais e dos seus profissionais.
A ULSM tem como atribuições a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e
continuados à população do concelho de Matosinhos, assegurar as atividades de saúde pública e os
meios necessários ao exercício das competências da autoridade de saúde na área geográfica por ela
abrangida e participar no processo de formação pré e pós-graduada de profissionais do sector,
mediante a celebração de acordos com as entidades competentes.
O Código de Conduta Ética reflete os valores fundamentais e os princípios estruturantes que devem
ser adotados pelas profissionais e pelos profissionais da ULSM, independentemente do vínculo
contratual, sem prejuízo de outras disposições legais ou regulamentares aplicáveis, bem como outras
normas a que os profissionais estejam obrigados por inerência do exercício das suas funções, e clarifica
as normas de conduta que as mesmas e os mesmos devem prosseguir nas suas relações profissionais,
bem como nas relações estabelecidas com terceiros, nomeadamente com as utentes e os utentes.
As profissionais e os profissionais da ULSM, sendo o seu ativo mais valioso, são tratados com respeito,
dignidade e equidade e são valorizadas as suas diferentes formações, perspetivas e experiências de
vida.
São incentivados todos os canais de comunicação de modo que a opinião de cada profissional seja
considerada e devidamente valorizada e respeitada.
A avaliação de desempenho, com base no mérito individual efetivamente demonstrado, procura
valorizar as respetivas carreiras, de forma justa, consistente e uniforme promove o reconhecimento
pela qualidade do trabalho realizado e contribui para a melhoria contínua dos serviços prestados.
A ULSM aposta numa relação de confiança baseada na lealdade, competência e no sentido de
responsabilidade das suas profissionais e dos seus profissionais e dedica especial atenção às formas
de proporcionar as melhores e mais adequadas condições de segurança e saúde no trabalho,
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desenvolvendo esforços no sentido de salvaguardar as suas profissionais e os seus profissionais de
exposições desnecessárias ao risco, bem como a conflitos potenciados pela sua relação direta com a
comunidade que servem.
O Código de Conduta Ética da ULSM, E.P.E. está disponível para consulta na Intranet e sítio da Internet
da ULSM: http://www.ulsm.min-saude.pt/category/institucional/instrumentos-de-gestao/ para além da
tomada de conhecimento formal aquando da integração de novos profissionais.
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3. RESPEITO DOS DIREITOS HUMANOS

No âmbito da gestão empresarial, a ULSM assume o seu compromisso com respeito pelos direitos
humanos, enquanto atitude fundamental de boa prática.
A ULSM e todos os seus profissionais orientam o exercício da sua atividade tendo em consideração o
valor primordial da vida e dignidade da pessoa humana, atitude de serviço, competência, eficiência,
equidade, acessibilidade, integridade, qualidade e responsabilidade.
A Unidade Local de Saúde de Matosinhos tem como missão identificar as necessidades de saúde da
população da sua área de influência, prestar um serviço global, integrado e personalizado, com acesso
em tempo útil, de excelência técnica e científica ao longo do ciclo vital, criando um sentido de vinculação
e confiança nos colaboradores e nos clientes.

3.1 CARTA DOS DIREITOS DE ACESSO

Medidas realizadas para a implementação da carta dos direitos de acesso:
Medidas implementadas
Existe estrutura multidisciplinar interna tendo em vista a
implementação da carta dos direitos de acesso?


Não

Refª e/ou Observações
- Gabinete do Cidadão
- Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos
em Cirurgia (UHGIC)
- Unidade Hospitalar de Consulta a Tempo e
Hora (UHCTH)

X
Doc. nº 707 – Política de admissão e alta ao
Hospital Pedro Hispano

Indicar a data de deliberação do CA e Normativo Interno de
publicitação
Estão definidos pela própria instituição, ou de acordo com a(s)
instância(s) de contratualização, indicadores de resultados na
componente do acesso e de produção?



X

Indicar os serviços envolvidos e constituição

No caso afirmativo, existe suporte de regulação de procedimentos
para o efeito?


Sim

X

Apresentar em anexo os indicadores definidos - ANEXO1)
Em caso afirmativo, os indicadores têm em conta os Tempos de
Resposta Garantidos fixados pela instituição e integrados nos seus
planos de atividades e de desempenho?

X

Os indicadores de resultados direcionados ao acesso são utilizados
a todos os níveis da instituição (verticais e horizontais)?

X

Especificar

A instituição utiliza estes indicadores para efetuar relatórios
periódicos de situação (para além do relatório anual previsto na Lei
n.º 15/2014, de 21 de Março?

X

Existem planos especiais de monitorização e correção de desvios
e/ou incumprimento de objetivos?

X

Verificam-se, com regularidade, processos de revisão crítica da
relevância e atualidade dos indicadores utilizados e respetiva
comunicação às entidades e organismos competentes?

X

Contrato-Programa 2017
Balanced Scorecard (no âmbito da
contratualização interna), dos Departamentos
Clínicos

Contratualização interna, área cirúrgica, área
da consulta externa, e de MCDT. As direções
de serviço têm acesso a ferramentas
informáticas de monitorização da atividade do
serviço

Mensalmente, o Serviço de Planeamento e
Controlo de Gestão (SPCG) faz a
monitorização do Índice de Desempenho
Global (IDG) com reporte ao Conselho de
Administração.
Mensalmente, o SPCG elabora o Relatório
Analítico de Desempenho EconómicoFinanceiro (RADEF), o qual é submetido na
plataforma dos Serviços Online da ACSS e
disponibilizado na INTRANET da ULSM.
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Medidas implementadas

Sim

Estão definidos procedimentos de controlo para minimizar o risco de
erros, insuficiência, inadequação e eventual desvirtuação de
informação (que constitui fonte ou está associada aos indicadores
de resultados)?

X

Foram fixados, nos termos da lei, os Tempos de Resposta
Garantidos?

X

Foram estabelecidos Tempos de Resposta Garantidos para as
diferentes áreas de prestação de cuidados?

X

Não

Refª e/ou Observações

Definido nos Balanced Scorecard dos
Departamentos Clínicos

Apresentar os tempos em mapa anexo
Os Tempos de Resposta Garantidos fixados constam dos Planos e
Relatórios de Atividades?

X

Os Tempos de Resposta Garantidos foram integrados no Contratosprograma/ Plano de Desempenho?

X

Está afixada, em locais de fácil acesso e consulta, informação
atualizada relativa ao Tempos de Resposta Garantidos para os
diversos tipos de prestações e por patologia ou grupos de
patologias?

X

Publicado em www.ulsm.min-saude.pt

Publicado em www.ulsm.min-saude.pt

Especificar
Está disponível, no sítio da internet, informação atualizada das áreas
de atividade/serviços disponíveis e a capacidade instalada e, mais
concretamente, os respetivos Tempos de Resposta Garantidos, nas
diversas modalidades de prestação de cuidados de Saúde?

X

Existe comprovativo, mediante registo ou impresso próprio, da
prestação de informação aos utentes no ato de pedido ou marcação
de consulta, tratamento ou exame, sobre os Tempos de Resposta
Garantidos para prestação dos cuidados de que necessita?

X

Nos Serviços de Imagiologia, Patologia
Clínica e Anatomia Patológica encontra-se
implementada uma política de tempos
máximos de resposta garantida, sem prejuízo
da data da próxima consulta se sobrepor,
quando seja superior.
Na área da Consulta Externa não é entregue
nenhum documento ao utente, mas
encontram-se afixado nos respetivos
secretariados, os tempos de resposta de
acordo com recomendação da ERS.
ACES: Para além dos avisos informativos
afixados aos utentes sobre os TMRG, ao nível
dos cuidados de saúde primários, existe
também um impresso para pedidos de
renovação de medicação crónica, onde é
informado o TMRG para resposta ao mesmo.

X

O Sistema de Livre Acesso e Circulação de
Utentes no SNS (LAC) aprovado pelo
Despacho nº 5911-B/2016, de 3 de maio,
permite ao utente, em conjunto com o médico
de família responsável pela referenciação,
optar por qualquer uma das unidades
hospitalares do SNS onde exista a consulta
de especialidade de que necessita.

Indicar

Em caso de referenciação para outra unidade de saúde, estão
definidos procedimentos para informar os utentes sobre o tempo
máximo de resposta garantido para lhe serem prestados os
respetivos cuidados no estabelecimento de referência?
Indicar

A referenciação é efetuada de acordo com o
interesse do utente, segundo critérios de
proximidade geográfica e considerando os
tempos médios de resposta, acessíveis
através do Portal do SNS.
O relatório anual sobre o acesso foi divulgado e publicado em
suporte autónomo ou consta do Relatório de Atividades e/ou do
Plano de desempenho?
As reclamações e/ou sugestões relativas ao acesso são objeto de
tratamento próprio, independentemente da sua génese/proveniência
(Gabinete do Utente, Entidade Reguladora da Saúde, etc.)?

X
Publicado em www.ulsm.min-saude.pt

X

Relatório de Atividades Gabinete do Cidadão

Apresentar quadro-resumo discriminando tipo de reclamação,
origem, objeto, consequências (Anexo 3)
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Medidas implementadas

Sim

As sugestões e reclamações ou outras formas de participação dos
utentes/cidadãos na melhoria do acesso são integradas na
avaliação e medidas de correção?

X

A Entidade Reguladora da Saúde promoveu diligências,
intervenções ou outras medidas junto da instituição, em resultado de
reclamações relativas ao acesso a cuidados de saúde?

x

Foram constituídos/abertos processos sancionatórios em resultado
de reclamação e/ou mero incumprimento da Lei?

Não

5 Processos inquérito
1 Processo disciplinar

x

Quantificar e caracterizar
O Relatório sobre o Acesso foi objeto de auditoria pela Inspeçãogeral das Atividades em Saúde?

3.2

Refª e/ou Observações

X

GABINETE DO CIDADÃO

Na ULSM existe um Gabinete do Cidadão, cujo coordenador, ou outro elemento da estrutura por ele
nomeado, exerce simultaneamente as funções de Provedor do Utente, no âmbito do processo de
gestão e tratamento das exposições dos utentes. De referir as realizações em 2017, com relevo nesta
matéria:


O Call Center do HPH, já em fase de maturidade e resultados atingidos, tem vindo a dar
continuidade a mecanismos de atendimento automático para triagem de chamadas e
ferramentas de monitorização do atendimento, com a perspetiva de garantir um atendimento
administrativo, cada vez mais centralizado e normalizado sem recurso ao atendimento
telefónico.



O Balcão do Utente encontra-se também numa fase de maturidade, no que respeita a
otimização na prestação de um conjunto de informações e serviços administrativos no HPH,
que até então estavam disseminados em vários secretariados distintos, ou mesmo sem ponto
de atendimento previsto, com um horário de atendimento alargado e menores custos de
contexto para os utentes. Continuamos a garantir aos nossos utentes mecanismos de
atendimento presencial automatizado e de gestão integrada de atendimento administrativo e
clínico, com um sistema, transversal a toda a ULSM, que permite a gestão de filas de espera,
a automatização de alguns processos de atendimento.



O Portal do Utente de Matosinhos encontra-se em fase de crescimento, considerando o
aumento do número de inscritos, que ronda atualmente cerca de 10 % dos nossos utentes.
Constatamos, diariamente, que os utentes estão cada vez mais conscientes das
funcionalidades desta ferramenta, desenvolvida no sentido de garantir o acesso e
disponibilização de informação clínica, de forma simples, útil e eficaz.

Ainda no âmbito das competências do Gabinete do Cidadão, nomeadamente Reclamações dos
utentes, o mesmo dá resposta às reclamações dos utentes do ACESM e do HPH.
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O Gabinete do Cidadão da ULSM elabora o relatório anual relativo à sua atividade ressaltando os
principais aspetos positivos e negativos. Deste relatório é emitido um formulário para a elaboração de
um plano de ação com a finalidade de implementar um conjunto de medidas tendo em vista a melhoria
das situações alvo de reclamações.
Quadro 22 – Exposições- Evolução Anual

Quadro 23 – Exposições – Evolução Mensal

Quadro 24 – Exposições por Tipologia na ULSM - 2015/2016/2017
2015

2016

2017

Resposta em tempo útil/razoável

Causas

214

389

436

Tempo de espera para atendimento clínico não programado (superior a uma hora)

87

113

131

Qualidade técnica dos cuidados de saúde/procedimentos

109

128

100

Delicadeza/urbanidade do pessoal clínico

83

121

97

Greve

5

11

62

Confirmação prévia de agendamentos

39

54

27

Delicadeza/urbanidade do pessoal administrativo, auxiliar ou de apoio

14

40

27

Taxas moderadoras

40

30

25

Redes de referenciação

6

12

18

Atendimento telefónico (funcionamento do Call Centre)

24

42

12

Furto/Extravio/Não devolução de objeto pessoal

1

3

9

Regras dos TMRG

5

3

9

Qualidade da informação institucional disponibilizada

5

11

8

Direito de acesso ao processo clínico/informação de saúde

4

5

8

Tempo de espera para atendimento clínico programado (superior a uma hora)

8

4

8

Inscrição em médico de família

0

0

8

Atribuição de prioridades no atendimento

5

2

6

Outros

114

88

61

Total Geral

763

1056

1052
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Quadro 25 – Reclamações - Tempo de Tratamento

Reclam ação

Média de Tem po entre entrada
e pedido de audição

Média de Tem po entre pedido
de audição e resposta

2013

6

47

Média de Tem po entre
resposta audição e resposta
final
87

2014

3

31

48

2015

3

50

40

92

2016

2

67

48

117

2017

2

37

41

74

Média de Tem po total entre
entrada e resposta final
139
83

3.3 SERVIÇO DE ASSISTENCIA ESPIRITUAL

Na ULSM, existe um Serviço de Assistência Espiritual, que presta apoio espiritual e religioso a todos
os doentes e familiares, quer diretamente junto dos doentes, quer estabelecendo contactos necessários
com as outras confissões e religiões, segundo as convicções de cada um, a fim de proporcionar aquele
apoio.

Existem na ULSM comissões de apoio técnico, de caráter consultivo, sendo que algumas destas
estão direcionadas para apoiar o Conselho de Administração em matéria de respeito pelos direitos
humanos, como por exemplo:

3.4 COMISSÃO DE PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

A Promoção do Aleitamento Materno, exclusivo até aos seis meses e a manutenção da amamentação
até aos dois anos, ou mais tal como preconizado pela OMS/UNICEF, é uma medida preventiva no
sentido de minimizar custos futuros com a prestação de cuidados e aumentar os ganhos em saúde.
A Política de Aleitamento Materno da ULSM é composta pelos seguintes itens e abrange os 10 passos
dos Hospitais Amigos dos Bebés, e as 7 medidas para Unidades de Saúde Amigas dos Bebés, o Código
e as Resoluções das AMS:
1. A ULSM tem uma política de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno;
2. A política é regularmente transmitida a toda a equipa de cuidados de saúde, sendo
proporcionada formação contínua para a sua implementação;
3. Todas as grávidas têm registado no seu processo clínico e Boletim de Saúde da Grávida a
história da amamentação para prevenir problemas potenciais e implementar cuidados
antecipatórios;
4. Todas as grávidas/mães e famílias são informadas e instruídas sobre características,
vantagens e superioridade do leite materno;
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5. É incentivado o início do aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento. A
mãe é incentivada a colocar o bebé em contacto direto logo após o parto (vaginal ou
cesariana), pelo menos por uma hora e reconhecer se o bebé está pronto para ser
amamentado;
6. É encorajada a amamentação a pedido (dar de mamar sempre que o bebé queira), e durante
o tempo que o bebé quiser; incentivando a mãe a acordar o bebé quando dorme muito ou
quando sente a mama cheia;
7. É praticado o alojamento conjunto, qualquer que seja o tipo de parto, permitindo que mães e
bebés permaneçam juntos 24 h por dia, com exceção de uma situação patológica da mãe ou
do bebé;
8. Quando os filhos são separados transitoriamente das suas mães, estas são encorajadas a
manter a lactação e iniciar a amamentação logo que a situação clínica o permita;
9. São ajudadas e apoiadas todas as mães na extração manual. Em situações específicas, as
mães são ajudadas na extração mecânica do leite materno;
10. Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou líquido para além do leite materno a não
ser que haja uma razão médica aceitável;
11. É oferecido a todas as mães apoio na técnica correta da amamentação. Se verificada
dificuldade é-lhe oferecido apoio especializado;
12. Observar e registar pelo menos uma mamada antes da alta hospitalar;
13. Encorajar as mães a não oferecerem tetinas, chupetas ou mamilos artificiais aos recémnascidos em aleitamento materno;
14. Quando o bebé não pode mamar é oferecido o leite materno por copo;
15. São seguidas as determinações do código de comercialização dos substitutos do leite materno
e resoluções das assembleias mundiais de saúde que proíbem: a exposição de posters ou
outros impressos oferecidos por fabricantes ou distribuidores de substitutos do leite materno,
biberões, chupetas, ou quaisquer outros materiais que promovam o uso desses produtos; o
contacto direto ou indireto entre funcionários desses fabricantes ou distribuidores com grávidas
ou mães nas dependências do serviço; a distribuição de amostras ou brindes como substitutos
do leite materno, biberões ou chupetas, ou de materiais promocionais desses produtos para
grávidas ou mães, ou seus familiares; a aceitação por parte do hospital de presentes (inclusive
alimentos), impressos, materiais ou equipamentos, dinheiro ou apoio para formação ou
eventos desses fabricantes ou distribuidores; as demonstrações da preparação de fórmulas
infantis a qualquer pessoa que não precise delas; a aceitação de suplementos ou substitutos
de leite materno gratuitos ou de baixo custo;
16. No momento da alta é fornecido à mãe o contacto do Cantinho da Amamentação do hospital,
do seu Centro de Saúde, bem como, o número de telefone do Serviço de Internamento - Linha
verde amamentação (a funcionar 24h) para orientação e apoio à amamentação;
17. A equipa de saúde apoia a mãe a manter o Aleitamento Materno;
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18. É encorajado o Aleitamento Materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e a sua
manutenção até aos dois anos ou mais;
19. Providenciar ambiente acolhedor para as famílias que amamentam;
20. É encorajada a criação de grupos de apoio ao aleitamento materno, na comunidade e é
promovida a colaboração com a equipa de saúde;

21. Serão promovidas reuniões com a Unidade Coordenadora Funcional da ULSM, para a
manutenção de práticas que promovam e apoiem o aleitamento materno.

Hospital Amigo dos Bebés
A promoção do Aleitamento materno é um objetivo estratégico da ULSM no âmbito da Iniciativa
Nacional, promovida pela Unicef - “Hospital Amigo dos Bebés”. Seguindo as orientações da OMS,
UNICEF e outras organizações internacionais, estas ações têm
como

finalidade

implementar

procedimentos

na

área

da

alimentação infantil em todos os serviços dedicados à saúde
materna e da criança. Desde Setembro de 2011 que o HPH é
certificado com o título Hospital Amigo dos Bebés. Em 2015, o HPH
foi sujeito a uma nova reavaliação, tendo conseguido obter a
recertificação do título.
Em 2017 continuou-se a investir na formação em aleitamento
materno aos profissionais do Departamento da MCJ e deu-se início
à promoção das 7 medidas para as Unidades de Saúde/Cuidados
Primários da ULSM serem consideradas - Unidades de Saúde
Amigas dos Bebés (USAB) com a consequente realização de
reuniões e workshops em parceria com o Aces.

Cantinho de amamentação
Este espaço, que funciona junto da consulta de Pediatria com apoio das enfermeiras da consulta de
pediatria (com competência como Conselheiras de Amamentação) e tem como principais objetivos:
Fomentar o apoio, proteção e promoção ao aleitamento materno; Oferecer espaços próprios
específicos e privilegiados a mães lactantes; reforçar as competências parentais; Assegurar o apoio
presencial de um conselheiro em amamentação; Disponibilizar informação aos utilizadores do
Cantinho; Proporcionar um espaço para as mães (funcionárias da Instituição ou com proveniência do
exterior) procederem à extração e conservação do leite materno, durante o período de trabalho e/ou
amamentarem.
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Em 2017 foram atendidas 89 mães com problemas no aleitamento materno. Manteve-se como principal
problema de procura de apoio a dificuldade em colocar o bebé bem posicionado à mama e fazer uma
pega eficaz. O maior número de mães referenciadas são do Atendimento Pediátrico referenciado (APR)
De referir que também aumentou o número de mães referenciadas pela linha verde amamentação do
Serviço de Obstetrícia do HPH.

Linha verde amamentação
O projeto iniciado em 2012 continuou a ser dinamizado, consistindo em disponibilizar uma linha
telefónica durante 24h/dia e cujo atendimento é feito pelos enfermeiros do S. de Obstetrícia do HPH da
ULSM, com o objetivo de apoiar na resolução imediata dos problemas das puérperas.
A partir da situação que a mãe descreve, a enfermeira faz a orientação para os serviços que considerar
necessários, seja o Cantinho de Amamentação, o Serviço de Urgência ou o Centro de Saúde.
Em 2017 foram atendidas 230 pedidos de ajuda, a mães com dificuldades na amamentação.

3.5 NÚCLEOS DE APOIO A CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO

De acordo com o Regulamento Interno da ULSM, artigo 40º, existem dois Núcleos de Apoio a Crianças
e Jovens em Risco, um no Hospital Pedro Hispano (NHACJR) e outro no ACESM (NACJR).

A missão dos NHCJR é:


Sensibilizar os profissionais para a problemática das crianças e jovens em risco;



Criar linhas de orientação para a abordagem das crianças e jovens em risco, pelos profissionais
de saúde do Hospital Pedro Hispano (HPH);



Incrementar a formação e preparação dos profissionais na matéria;



Coletar e organizar a informação casuística sobre as situações de risco em crianças e jovens;



Prestar apoio de consultadoria aos profissionais no que respeita à sinalização,
acompanhamento ou encaminhamento dos casos;



Mobilizar e articular os recursos na intervenção de 1º nível;



Agilizar a comunicação com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e os
Tribunais, no caso de situações que transitem para 2º e 3º nível;



Apoiar as medidas determinadas pelas CPCJs e Tribunais;



Prestar continuidade de apoio quando os processos nas CPCJs e Tribunais são encerrados,
por se reverter a situação de risco.
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3.6 GRUPO COORDENADOR PARA A ABORDAGEM DA VIOLÊNCIA CONTRA OS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO LOCAL DE TRABALHO

Nos termos da recomendação da Direção Geral de Saúde, feita através da circular informativa n.º
15/DSPCS, de 07.04.2006, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos
(ULSM) deliberou, em 23 de agosto de 2006, constituir um Grupo Coordenador para a Abordagem da
Violência Contra os Profissionais de Saúde no Local de Trabalho (GCAVCPSLT).
O GCAVCPSLT, cujas competências encontram-se definidas no Regulamento Interno da ULSM, tem
por objetivo definir um plano para a abordagem da violência contra os profissionais de saúde no local
de trabalho.
De acordo com a circular informativa n.º 15/DSPCS, de 07.04.2006, compete ao grupo coordenador
fazer uma abordagem as seguintes áreas chaves:
a) Avaliar de forma permanente as situações relacionadas com a violência contra os profissionais de
saúde;
b) Proceder à avaliação do risco de potenciais situações que originem violência contra os profissionais
de saúde, tendo em atenção os profissionais que trabalham de forma isolada;
c) Elaborar um plano de ação para prevenção das situações que originem violência contra os
profissionais da saúde;
d) Definir regras de abordagem e estratégias para diminuir o impacto da violência nos profissionais de
saúde;
e) Proceder ao tratamento da informação relacionada com a violência contra os profissionais de saúde;
f) Coordenar a implementação de projetos relacionados com a diminuição da violência contra os
profissionais de saúde;
g) Avaliar, anualmente, a implementação dos procedimentos adotados e as ações decorrentes do plano
de ação;
h) Rever, anualmente todo o processo de avaliação de riscos relacionado com potenciais situações que
originem violência contra os profissionais de saúde.

3.7 RELAÇÃO COM A COMUNIDADE

Considerando a missão da ULSM, E.P.E., a qual consiste em promover a saúde com base na
identificação das necessidades da comunidade, garantindo o acesso a cuidados de saúde integrados,
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preventivos, personalizados, humanizados, de excelência técnica, científica e relacional, ao longo do
ciclo vital, criando um sentido de vinculação e confiança nos colaboradores e nos clientes, a ULSM tem
vindo a construir uma relação de longo prazo com a comunidade onde estão inseridas as suas unidades
de saúde, envolvendo-se com as mesmas, apoiando e cooperando no desenvolvimento local.
Neste sentido, a ULSM promove diversas ações de proximidade junto dos utentes da ULSM, como são
exemplo:
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3.8 COMBATE AO DESPERDÍCIO ALIMENTAR

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, onde se integra o Hospital Pedro Hispano, é uma das
instituições que desde a primeira hora apoia a Câmara de Matosinhos no protocolo que assinou com a
Associação Dariacordar – Associação para a Recuperação do Desperdício, no combate ao desperdício
alimentar.
Logo após a assinatura do protocolo de colaboração para a concretização do Projeto Zero Desperdício
no concelho, que aconteceu a 30 de janeiro, a ULSM foi um dos parceiros a aderir, disponibilizando,
diariamente, cerca de 20 quilos de refeições que não são servidas na cantina hospitalar.
Assim, desde fevereiro a ULSM já contribuiu com cerca de uma tonelada de refeições (cerca de 2000
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refeições individuais) para a alimentação de várias famílias do concelho de Matosinhos, previamente
sinalizadas como beneficiárias neste projeto, sendo que a distribuição é da responsabilidade da
delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa.
Convém salientar que não se trata de sobras de comida, mas sim de refeições que nem chegaram a
sair da cantina hospitalar, que não foram servidas, e que de outra forma seriam desaproveitadas. Nesse
sentido, a dinamização deste projeto conta também com o empenho e colaboração dos Serviços
Hoteleiros da ULSM e da empresa SUCH, que tem a concessão de alimentação hospitalar.
Segundo dados da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) todos os
anos, os portugueses deitam para o lixo um milhão de toneladas de alimentos, ou seja, cada um
desperdiça em média 132 quilos de comida por ano. Só as famílias desperdiçam 324 mil toneladas. E
17% da comida é deitada fora ainda antes de chegar aos consumidores. Um desperdício que no
conjunto da União Europeia chega às 89 milhões de toneladas.
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4. COMBATE À CORRUPÇÃO E ÀS TENTATIVAS DE SUBORNO
O Conselho de Prevenção da Corrupção deliberou, na reunião de 1 de Julho de 2009 que “…Os órgãos
dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou património público...”
independentemente da sua natureza, devem “...elaborar planos de gestão de risco de corrupção e de
infrações conexas…”. Esta recomendação surge na sequência da análise das respostas ao
questionário, remetido às entidades públicas, destinado a servir de guia na avaliação dos riscos nas
áreas da contratação pública.
Dando cumprimento a esta recomendação, a ULSM elaborou o Plano de Gestão de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas, com base na estrutura sugerida pelo CPC.
Pela recomendação nº 5/2012 do CPC, de 7 de novembro, o CPC aprovou a recomendação “As
entidades de natureza pública, ainda que constituídas ou regidas pelo direito privado, devem dispor de
mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, devidamente publicitados,
que incluam também o período que sucede ao exercício de funções públicas, com indicação das
consequências legais”.
O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas identifica o risco de “conflitos de
interesses” em duas áreas, designadamente na área de contratação pública e na área de recursos
humanos. Para os riscos identificados foram definidos mecanismos de controlo adequados à mitigação
destes riscos.

No entanto, tendo em consideração a referida recomendação do CPC, a gestão de risco de conflitos
de interesse é tratada separadamente, de acordo com a matriz de risco a seguir apresentada.
Em relação às sanções aplicáveis aos infratores, a ULSM agirá em conformidade com o quadro punitivo
existente.
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Quadro 26 – Matriz de risco

A ULSM tem vários mecanismos implementados que permitem mitigar o risco de corrupção, dos quais
destacamos:


Código de Conduta Ética;



Procedimentos administrativos e contabilísticos;



Certificação pelo referencial normativo ISO 9001:2015;



Regulamento Interno;



Segregação de funções;
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Formação contínua dos recursos humanos;



Comunicação de irregularidades.

Os Estatutos da ULSM definem a orgânica ao nível dos órgãos sociais e comissões diversas, e as
respetivas competências, bem como algumas obrigações ao nível de avaliação, controlo e prestação
de contas.
A ULSM tem um Auditor Interno desde 2003, ou seja, antes de ser obrigatório por lei, a quem compete
focar o seu trabalho nos riscos significativos que comprometam os objetivos da organização, avaliar a
eficácia do controlo interno e propor medidas de melhoria sempre que aplicável.
Internamente, a ULSM é regida pelo Regulamento Interno. De forma geral, esse regulamento, para
além de explicitar qual a Visão e Missão da ULSM, descreve a orgânica e define as responsabilidades
de cada unidade, regras gerais de gestão de recursos e de funcionamento.
No âmbito da certificação pelo referencial normativo ISO 9001:2015 a ULSM tem implementado um
sistema de gestão da qualidade promovendo a melhoria contínua dos seus processos e minorando os
riscos.
Identificar os riscos é fundamental para avaliar a exposição da organização ao elemento incerteza. Esta
avaliação exige um levantamento exaustivo dos processos identificados como sendo de maior risco.
Os processos mais expostos ao risco serão aqueles onde a possibilidade de acontecer algo porá em
causa os objetivos da ULSM.

O plano identifica como áreas de maior risco de corrupção e infrações conexas, as seguintes:


Contratação pública;



Recursos Humanos;



Sistemas de Informação;



Gestão Financeira.

Nas áreas identificadas foi efetuado o levantamento dos riscos de corrupção e infrações conexas. O
risco foi graduado em função da probabilidade de ocorrência e avaliado quanto a risco inerente e risco
residual. A resposta ao risco - controlo interno - elenca o conjunto de ações postas em prática para
fazer face ao risco identificado.
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5. MELHORÍA CONTÍNUA NA ULSM

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) assume a qualidade, consubstanciada na satisfação
dos seus utentes, profissionais e restantes partes interessadas como valor fundamental. Foi a primeira
instituição de saúde a ser certificada pela Norma ISO 9001 na globalidade dos seus serviços no Hospital
Pedro Hispano e unidades dos Cuidados de Saúde Primários.
O Sistema de Gestão da Qualidade implementado na ULSM é o resultado de uma decisão estratégica
para ajudar a melhorar o seu desempenho global e proporcionar uma base sólida para iniciativas de
desenvolvimento sustentável.
Num ambiente cada vez mais dinâmico e complexo, satisfazer continuamente os requisitos e ter em
consideração as necessidades e expectativas futuras, constitui um desafio constante para a ULSM.
A abordagem do SGQ na ULSM compreende diversas etapas, entre as quais as seguintes:


Determinação das necessidades e expectativas dos clientes;



Estabelecimento da Política da Qualidade e dos Objetivos Institucionais;



Definição dos processos e responsabilidades necessárias para atingir os objetivos da
qualidade;



Determinação e disponibilização dos recursos necessários;



Estabelecimento de métodos para medir a eficácia e a eficiência de cada processo;



Identificação dos meios de prevenção de não-conformidades e eliminação das suas causas;



Estabelecimento e aplicação de um processo para a melhoria contínua do Sistema de Gestão
da Qualidade.

5.1

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Em maio de 2017 foi realizada a auditoria externa de renovação da certificação da ULSM acompanhada
da transição para a versão 2015 do mesmo referencial, tendo sido mantido o âmbito de certificação
“Prestação de cuidados de saúde na ULSM” e verificada a conformidade do Sistema de Gestão da
Qualidade implementado de acordo com os requisitos da ISO 9001:2015 com validade até agosto de
2020. Trata-se da primeira instituição de saúde certificada pela ISO 9001:2015.
Internamente, esta renovação é vista como um processo contínuo de melhoria e que é evidente a sua
manutenção. O percurso da certificação da ULSM contribuiu para uma cultura na organização dos
processos internos que se tem vindo a evidenciar na satisfação dos utentes relativamente à utilização
dos nossos serviços.
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O Gabinete da Qualidade, para além de acompanhar e monitorizar os níveis de qualidade global na
ULSM bem como a implementação das ações no âmbito da qualidade clínica e organizacional em todos
os Serviços e Unidades da ULSM, sem prejuízo das competências específicas atribuídas aos próprios,
dinamiza o Sistema de Gestão da Qualidade com vista à melhoria contínua, tendo como expoente
máximo os resultados obtidos na satisfação dos utentes da ULSM, na manutenção da certificação e
nos resultados obtidos no âmbito da qualidade clínica.

Avaliação da Qualidade Clínica da ULSM
A Entidade Reguladora da Saúde (ERS), como entidade de regulação do setor da prestação de
cuidados de saúde, e cujas atribuições incluem a observância dos níveis de qualidade dos cuidados e
a garantia de segurança, incluiu no seu plano de atividades a criação do Sistema Nacional de Avaliação
em Saúde (SINAS). O SINAS avalia de forma objetiva a qualidade dos cuidados de saúde prestados
em Portugal, com base em indicadores de avaliação que permitirão obter um “rating” dos prestadores
de cuidados.

No âmbito do SINAS são avaliadas as seguintes dimensões:


Excelência Clínica (Ortopedia, Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria,

Cardiologia, Neurologia Cirurgia de Ambulatório, Cirurgia do colón, DOR e
TEV.


Segurança do Doente



Adequação e Conforto das Instalações



Focalização no Utente



Satisfação do Utente



Eventos adversos

No ano 2017, a ULSM | Hospital Pedro Hispano, obteve a classificação de excelência clínica nas 13
áreas de especialidade avaliadas pela Entidade Reguladora da Saúde, no âmbito do
SINAS@Hospitais, destacando-se em segundo lugar no conjunto dos vários hospitais por conseguir a
classificação máxima (nível III) em seis das áreas clínicas em avaliação.
Destacam-se com nota máxima: Obstetrícia (parto e Cuidados Pré-Natais), a Ortopedia (artoplastias
totais da anca e do joelho, a Ginecologia (histerectomias).
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A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE mantém a Excelência Clínica em todas as áreas
avaliadas

pelo

SINAS,

preservando

a

classificação

de

três

estrelas

nas

áreas

da

Ginecologia_Histeroctomias, nos Partos e Cuidados Pré-Natais e na Ortopedia área das Artoplastias
da Anca e Joelho.
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Trata-se de um resultado constante que demonstra que continuamos a ser um prestador sem desvios
face à média nacional. Resultados que são fruto do empenho, perseverança e elevado profissionalismo
de todos os profissionais desta instituição, o que nos deixa orgulhosos e gratos, mostrando que vale a
pena continuar com este excelente trabalho, rumo à melhoria contínua e a uma satisfação cada vez
maior dos nossos utentes.

Avaliação da satisfação dos utentes da ULSM
A satisfação na prestação de cuidados é uma variável indispensável para a definição da qualidade de
uma organização dado que dela se pode inferir acerca da relação que os utentes estabelecem com a
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organização e com os profissionais.
A avaliação da satisfação dos utentes é realizada periodicamente. Para o efeito, existem questionários
para os utentes da ULSM avaliarem a satisfação da prestação de cuidados. A última avaliação efetuada
respeita ao ano de 2017.
Para avaliação da satisfação dos utentes do HPH foram aplicados questionários em várias áreas:
Urgência - Urgência Geral e Urgência Obstétrica e Ginecológica; Ambulatório - Cirurgia Ambulatório,
Hospital de Dia, Medicina Física e de Reabilitação, Patologia Clínica, Imagiologia e Especialidades de
Consulta Externa/Exames Especiais e Internamento - Serviços de Internamento do HPH. Após o final
da aplicação dos questionários, foram elaborados relatórios, por área de avaliação com o tratamento
estatístico da informação e mencionando as sugestões e/ou comentários recolhidos.
Os relatórios foram aprovados pelo Conselho de Administração, e divulgados na intranet e no website
da ULSM. Foram enviados aos serviços/departamentos e unidades esboço de planos de ação com os
resultados obtidos, notificando-os por e-mail para, a necessidade de definir um plano de ação de
melhoria contínua, a ser implementado, decorrente do relatório de avaliação da satisfação dos utentes
da sua área.

Os principais resultados:
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A avaliação da satisfação dos utentes juntamente com as reclamações, sugestões e elogios informação
proveniente do Gabinete do Cidadão, dá resposta ao requisito normativo uma vez que constitui
informação relativa à perceção dos utentes.
Cada serviço/unidade elaborará o seu plano de ação de melhoria correspondente.

5.2

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

As Tecnologias de Informação e Comunicação são hoje em dia a mais importante e poderosa
ferramenta de trabalho para as instituições e profissionais de saúde.
Atravessamos uma fase em que as tecnologias emergentes estão a induzir o aparecimento de formas
inovadoras capazes de gerar vantagem competitiva para os negócios, através da chamada
transformação digital.
A transformação digital na ULS de Matosinhos vem sendo materializada através da reengenharia e
desmaterialização progressiva de processos, com impacto na disponibilização de cada vez mais
informação no Processo Clinico Eletrónico para os profissionais de saúde e na implementação de novos
canais de comunicação para disponibilização de informação aos utentes desta ULS.
Esta transformação digital significa mais aplicações informáticas, mais servidores aplicacionais, mais
utilizadores, mais informação armazenada, mais acessibilidade e mais mobilidade, o que exige cada
vez mais recursos da infraestrutura tecnológica e a promoção da utilização de tecnologias emergentes,
enfim, exige mais investimento para acompanharmos esta “Era Digital”.
A conjuntura económica e a elevada dependência do nível de serviço e prioridades (imprevisibilidade)
dos serviços centrais do Ministério da Saúde, não facilitam este acompanhamento da transformação
digital em curso, contudo a obtenção de financiamento de uma candidatura efetuada em 2016 ao
SAMA2020, veio dar um forte contributo para melhorar algumas das infraestruturas tecnológicas e a
desmaterialização de alguns processos através da implementação de novos sistemas de informação
e/ou a evolução dos existentes,
Apesar do impacto do financiamento do SAMA2020 só começar a manifestar-se no ano de 2018, foi
possível em 2017 percorrer algum caminho com resultados visíveis para os profissionais de saúde e
para a Instituição.
Os objetivos estratégicos e principais atividades em 2017 giraram à volta dos 3 eixos estratégicos que
norteiam a atividade do Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação da ULSM e que
traduzem a organização do próprio Serviço:

Eixo estratégico 1: Infraestruturas Tecnológicas
Garantir que as infraestruturas tecnológicas têm a disponibilidade e desempenho adequado à
criticidade dos serviços prestados pela ULSM.
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É o eixo estratégico onde a ULSM, e em particular o Serviço de TIC, tem mais autonomia para
implementar as atividades que considera mais adequadas e por isso, onde tem obrigação de assegurar
bons níveis de serviço.
As principais atividades e projetos desenvolvidos em 2017 foram os seguintes:


Migração do Serviço de email para o Office 365 (integrado num processo de migração
promovido pela SPMS);



Migração da base de dados do Portal do Utente da ULSM para o cluster Solaris;



Implementação de piloto para articulação de cuidados de saúde entre a ULS de Matosinhos e
o Estabelecimento Prisional do Porto (Custóias);



Atualização das estações de trabalho do Serviço de Imagiologia;



Atualização do parque de microinformática;



Elaboração de requisitos técnicos de caderno de encargos para instalação de um novo sistema
de Firewall de Perímetro, incluindo todas as unidades dos ACeS/ULSM - projeto financiado no
âmbito do SAMA2020;



Elaboração de requisitos técnicos de caderno de encargos para evolução do sistema de
backup/restore da informação processada e armazenada a nível local (evolução da arquitetura
de backup para permitir o backup de VM's dos Centros de Saúde e o backup para disco de
máquinas físicas do Centro de Dados - projeto financiado no âmbito do SAMA2020;



Análise da evolução do core redundante da rede local para permitir a ligação de todos os
servidores a 10Gbps, no âmbito de uma candidatura a submeter ao SAMA2020;



Análise do aumento de capacidade da infraestrutura de virtualização para suportar mais VM's
e suportar as ligações de rede a 10Gbps, no âmbito de uma candidatura a submeter ao
SAMA2020;



Análise da evolução dos mecanismos de segurança da informação armazenada no Centro de
Dados da ULSM, no âmbito de uma candidatura a submeter ao SAMA2020;



Auditoria das de segurança “Pen-Testing" (como são vistos os SIT/TI da ULSM a partir do
exterior

–

identificar

vulnerabilidades)

bem

como,

avaliação

aos

níveis

de

segurança/cibersegurança internos.


Continuação com o processo de atualização do sistema operativo a nível dos Servidores e
postos de trabalho.
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Eixo estratégico 2: Sistemas de Informação - Contribuir para a implementação de sistemas de
informação adequados ao modelo orgânico/funcional e ao core de negócio da ULSM
É o eixo estratégico onde a ULSM tem menos autonomia para implementar os sistemas de informação
que considera mais adequados às suas especificidades pois, os sistemas de informação nucleares
para o core de negócio da saúde, ou são promovidos pelos serviços centrais do Ministério da Saúde
ou os contratos de manutenção/evolução estão centralizados nesses mesmos serviços centrais.
As principais atividades e projetos desenvolvidos em 2017 foram os seguintes:


Instalação do novo aplicacional disponibilizado pela SPMS para codificação do GDH (SIMH)
que substitui o WebGDH;



Instalação da versão beta do aplicativo Visão Clínica Integrada (VCI) disponibilizado em
ambiente de teste/piloto pela SPMS;



Instalação de um sistema de contingência para o Serviço de Urgência no HP-HCIS;



Atualização de versão de alguns sistemas de informação em produção no âmbito dos contratos
de manutenção em vigor;



Instalação do aplicacional disponibilizado pela ARS Norte para a área dos reembolsos (SAPA);



Alargamento da solução de gestão de atendimento do HPH à Cirurgia de Ambulatório;



Implementação de piloto de Teleconsulta na área de enfermagem entre HPH e ACeS/ULSM e
HPH e Estabelecimento Prisional do Porto (utilizando a PDS Live disponibilizada pela SPMS);



Integração do Portal da ULSM com o Portal do SNS;



Upgrade de nova versão do aplicativo ObsCare para a Obstetrícia;



Upgrade de versão do Sistema de Gestão Financeira para adaptação provisória ao nono Plano
de Contas (entrou em vigor em 2018);



Colaborar com a SPMS na implementação de um piloto na ULSM no âmbito projeto “exames
sem papel” (Visualização de imagens e resultados de análises a partir da PDS);



Análise do impacto do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados ao nível das TIC;



Análise de soluções de cibersegurança orientadas para os colaboradores da ULSM (gestão de
acessos e anti-ransomware) no âmbito de uma candidatura a submeter ao SAMA2020;



Análise de uma solução de telemonitorização de doentes crónicos no âmbito de uma
candidatura a submeter ao SAMA2020;



Continuação com o processo de integração das requisições de MCDTs do HPH efetuadas via
HCIS com o Clinidata + SiiMA;



Continuação com a colaboração na análise do projeto de faturação eletrónica;
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Continuação com a colaboração na desmaterialização de processos;



Desenvolvimento interno de algumas aplicações informáticas para diversos serviços;



Desenvolvimento interno de algumas estruturas de extração de dados para diversos serviços;



Conclusão do projeto para a notificação de reações adversas a medicamentos no âmbito de
um protocolo da ULSM com a Unidade de Farmacovigilância do Norte;



Conclusão da otimização do projeto aprovado no âmbito do P2020 para a avaliação e
monitorização de integrações entre aplicações clínicas;



Conclusão da otimização e estabilização da integração das requisições de MCDTs dos CSP
internalizadas com o Clinidata e retorno de resultados;

Eixo estratégico 3: Suporte e monitorização de contratos - Garantir o apoio técnico necessário
aos profissionais de saúde da ULSM de modo a obterem a melhor rentabilidade dos sistemas
de informação disponibilizados e garantir que os níveis de serviço contratados com os
diferentes fornecedores de TIC são efetivamente cumpridos.

As principais atividades desenvolvidas em 2017 foram os seguintes:



Melhoria contínua de alguns procedimentos tendo em vista a melhoria do nível do serviço
prestado aos utilizadores de TIC da ULSM e uma melhor monitorização do nível de serviço
prestado pelos fornecedores externos;



Promover a existência de interlocutores nos serviços;



Sensibilizar para que seja solicitado ao serviço de TIC os níveis de serviço a integrar nos
cadernos de encargos para contratos de manutenção;



Apoio ao arranque da USF de Custóias (comunicações, infraestruturas, parque informático,
parametrizações aplicacionais);



Formação em metodologia ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Para além destas atividades existe um conjunto de outras tarefas de rotina que visam dar consistência
à missão do Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação, nomeadamente, para assegurar a
operacionalização, gestão e controlo das tecnologias de informação/sistemas de informação da ULSM.
Ainda no âmbito da matéria de tecnologias de informação e comunicação, referir que na ULSM existe
uma Comissão Local de Informatização Clínica, cujas competências enquanto entidade de apoio ao
Conselho de Administração, destacamos:
- Emissão de pareceres e acompanhamento da implementação de novos sistemas de informação na
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área clínica ou administrativa assistencial, bem como sobre upgrades de novas versões em que há
alterações da interface aplicacional;
- Emissão de pareceres e proposta de medidas sobre o tempo de resolução de problemas relacionados
com as TIC e considerados críticos pelo facto de terem impacto no normal funcionamento da atividade
clínica;
- Emissão de pareceres e sugestão de medidas no âmbito do cumprimento das leis sobre privacidade
e segurança da informação de saúde;
- Apresentar propostas sobre a implementação de medidas ao nível da segurança de acessos e
auditabilidade dos sistemas e tecnologias de informação;
- Apresentar propostas sobre orientações estratégicas na área da informatização clínica da ULSM em
harmonia com as diretrizes do Ministério da Saúde e as prioridades decorrentes do estado da arte da
informatização clínica na ULSM;
- Colaborar com o Serviço de TIC no planeamento das ações a incluir no plano de atividades anual.

Destaca-se igualmente que na ULSM existe um Gabinete de Simplificação e Reengenharia de
Processos, ao qual compete analisar processos e apresentar propostas de melhoria, com o objetivo
de:


Simplificar e melhorar o relacionamento da ULSM com os seus utentes;



Colaborar no desenvolvimento de uma cultura organizacional de mudança e melhoria contínua,
centrada no utente;



Desenvolver alternativas para desmaterialização dos processos em que a presença física do
utente não seja imprescindível;



Propor medidas para otimizar os circuitos e orientação dos doentes;



Tornar os processos efetivos (produzindo os resultados desejados) e eficientes (minimizando
a utilização de recursos);



Aplicar e fomentar a metodologia Plan-Do-Study-Act, em processos administrativos e clínicos,
com vista à melhoria contínua e à resolução de problemas do dia-a-dia de forma estruturada;



Eliminar erros, desperdícios e redundâncias;



Minimizar os tempos de espera para atendimento;



Reduzir o tempo necessário para diagnóstico e tratamento, por via da redução ou eliminação
de tempos de espera ao longo do episódio;



Promover a reafetação de tempo de profissionais dos serviços para a atividade de melhoria
contínua.
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5.3

AUDITORIAS CLÍNICAS REALIZADAS NA ULSM:



Visita Pré anestésica



Material de emergência (Carros de emergência e sacos de emergência)



Registos clínicos no ACESM



Rastreabilidade estupefacientes



Rede de frio no ACESM



Registos de enfermagem no HPH



Nota de Alta



Cirurgia Segura Salva Vidas



Circuito do medicamento

5.4

OUTROS PROJETOS A DESTACAR

STOP INFEÇÃO HOSPITALAR (Desafio da Gulbenkian e Institute for Healthcare Improvement)
A ULSM concorreu e foi selecionada para este projeto, que pretende constituir um exemplo de
implementação de uma metodologia de melhoria contínua que procura reduzir em 50% a incidência
das infeções hospitalares, em 12 hospitais, num período de 3 anos. As infeções alvo de intervenção
são:


Infeções nosocomiais da corrente sanguínea associadas a cateter vascular central;



Infeções nosocomiais urinárias associadas a algaliação;



Pneumonias associadas à intubação em UCI;



Infeções do local cirúrgico.

Avaliados recentemente os resultados, verificamos o sucesso deste projeto na redução de 84% nas
infeções do local cirúrgico associadas à prótese da anca/joelho, 73% na infeção do trato urinário e
40,8% nas pneumonias associadas à intubação em UCI.

SNS + Proximidade
Através do SNS+Proximidade estamos a dar já os primeiros passos para o SNS do futuro. Começou
em meados de 2017, com um projeto-piloto na região norte, continuando-se esta pilotagem, em 2018,
pelas restantes regiões do país.
O SNS+Proximidade moderniza o SNS em duas frentes: por um lado, promovendo a integração dos
cuidados de saúde, que visa assegurar que o percurso das pessoas pelos vários serviços de que
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necessitam possa ser gerido de forma atempada e com bons resultados, e por outro lado, colocando
os cidadãos e os seus percursos de vida no centro do sistema de saúde.
A finalidade do SNS+ Proximidade, como uma nova visão para o desenvolvimento do SNS, pode
resumir-se da seguinte forma: “Desenvolver um SNS mais próximo das pessoas, capaz de as
acompanhar e apoiar no seu percurso de vida, integrando nesse processo tudo o que de melhor o país
é capaz de realizar”.

A ULSM participa enquanto entidade-piloto neste projeto, cujas linhas de ação compreendem:
Doença Aguda
Incorporar e articular todas as contribuições relevantes para uma melhor gestão da doença aguda no decurso de
inverno.
Estratégia

Descrição

Estudo - Caracterização da procura do
Serviço de Urgência do HPH 2016/2017

-Analisar o perfil de utilização do Serviço de Urgência (SU) do HPH.
- Identificar os utentes inscritos no ACES Matosinhos que são sobreutilizadores (com 4 ou mais episódios do SU no ano) e superutilizadores (20 ou mais episódios no ano)
- Identificar episódios de urgência inapropriados, que podem ser
tratados de forma segura e eficaz nos cuidados primários ou serviços
hospitalares.

Estudo - Caracterização SASU 2016/2017

-Analisar o perfil de utilização da consulta em SASU. Caracterização
sociodemográfica, sazonalidade, principais diagnósticos, análise da
oferta e da procura

Estudo - Consulta Aberta do ACES

Caracterização da capacidade de resposta, motivos, adequação

Estudo - Questionário aos utentes

- Identificar os motivos pelos quais os utentes com episódios não
urgentes segundo a triagem de Manchester, optaram por recorrer ao
SU do HPH
- Identificar os motivos pelos quais não recorreram aos cuidados de
saúde primários

Implementação de consulta Aberta
Hospitalar ORL/Oft/Ortop/MedInt/CirurG/Obst

Consulta para situações agudas não urgentes/emergentes, para
evitar episódios de urgência não adequados.

Via Verde ACES - revisão do procedimento e
monitorização

- Revisão do procedimento - utilização da aplicação de referenciação;
via verde MCDT's
- Monitorização do cumprimento

Revisão da equipa do SU

Garantir estabilidade e previsibilidade de escala médica
- Alterar CPS para CIT
- Promover colaboração de médicos ACES no SU

Reorganização do SASU

Garantir composição das equipas médicas com pelo menos 2
médicos especialistas
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Doença Crónica
Estratégia

Descrição

Articulação com Lares/IPSS

Facilitar o contacto das instituições com médico ACES/HPH

Articulação com Farmácias

Divulgação de informação ULSM
Identificação de má adesão a terapêutica/ sobremedicação

Melhoria do Sistema de Notificações

- Notificar utentes sobreutilizadores
- Alargado sistema ao Enf. Família
- Notificação de internamento DM - UCF Diabetes

Plano Individual de Cuidados Multidisciplinar

Elaboração de ferramenta para registo do PIC
Implementação do PIC em utentes sobre-utilizadores do SU
Registo do plano multidisciplinar (farmacológico/não
farmacológico/referenciação

Equipa de Suporte a Doentes Crónicos
Complexos

Alargamento a todo a população da ULSM

Telemonitorização - DPOC/DM

Monitorização de parâmetros clínicos que permitam dar Apoio
individual e domiciliário para utentes com DPOC grave e DM sob
insulinoterapia continuidade e antecipar cuidados

Colaboração UCC - DM/DPOC

Apoio individual e domiciliário para utentes com DPOC grave e DM
sob insulinoterapia

Literacia em Saúde
Estratégia

Descrição

Avaliação de satisfação dos utentes

Avaliação em cada contacto através do
Portal/App/SMS/Email

Informação para os utentes

Educação para a saúde - Corporate TV, Panfletos,
Portal….

Interacção com os utentes

Envio notificações para atos preventivos; informação sobre
melhor ponto de acesso de acordo com sintomas comuns;
Carta informativa para utentes que recorreram ao SU
classificados como verdes/azuis

Call Center ACES

Reforço e melhoria da comunicação com utentes/lares . ..

Obras

Requalificação do SU, CS Matosinhos, CS S. Mamede,
USF Progresso

Formação dos atendedores

Formação dos profissionais do CallCenter/SC
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