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6 | Saúde 

A saúde é um factor essencial no desenvolvimento do bem-estar da população, e a 

qualidade neste sector aparece hoje como uma exigência de todos os que nele se 

encontram envolvidos. Por isso, tem sido privilegiado o investimento na prevenção e 

no tratamento, assegurando desta forma a universalidade, a equidade e a 

acessibilidade. Por isso, também, o Governo deve continuar a manter o esforço 

desenvolvido, assegurando o carácter tendencialmente gratuito do acesso à saúde 

através do Serviço Regional de Saúde. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) enuncia como componentes de Cuidados de 

Saúde de Qualidade o elevado grau de excelência profissional, a eficiência na 

utilização dos recursos, os riscos mínimos para os doentes, a satisfação para os 

utilizadores, bem como a obtenção de resultados de saúde. 

No âmbito do Serviço Regional de Saúde e, sendo claras as dificuldades colocadas 

por um sector tão complexo como é o da Saúde, em particular numa região como a 

dos Açores, em que assume especial relevância a sua realidade arquipelágica que 

obriga à dispersão dos recursos, é por demais evidente o enorme esforço de 

investimento realizado nos últimos anos pelo Governo Regional nesta área, o que se 

tem reflectido na melhoria da prestação de cuidados de saúde. 

De facto, a aposta nas novas infra-estruturas na área da saúde, e a preocupação 

constante em continuar com os melhoramentos e a manutenção das actuais 

estruturas, resulta no facto de hoje se discutir um novo equipamento ou uma nova 

unidade de saúde, mas já não a sua falta. 

O início da implementação do projecto de informatização do Serviço Regional de 

Saúde, denominado por Sistema de Informação da Saúde – Açores Região Digital, 

veio permitir estruturar todo o sistema, tendo como principal finalidade melhorar a 

prestação de cuidados de saúde aos açorianos. Este sistema permitiu dotar as 

unidades de saúde de uma ferramenta que permite racionalizar recursos e aumentar e 

melhorar a prestação de cuidados de saúde. 
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A consolidação da informatização do Serviço Regional de Saúde permitirá, assim, 

obter ganhos na vertente do prestador de cuidados, do decisor, mas essencialmente 

na acessibilidade e na capacidade de tratamento dos açorianos. 

A massificação das deslocações de especialistas, veio permitir aos residentes em ilhas 

sem hospital o acesso a consultas de especialidade que até então só estavam ao 

alcance dos habitantes das ilhas com hospital. Neste âmbito, mas no que se refere à 

deslocação de doentes, não só foram actualizados os montantes e respectivas 

tabelas, assim como foi aperfeiçoada toda a regulamentação existente sobre a 

matéria. 

A transformação dos Hospitais Regionais em Entidades Públicas Empresariais, 

provocou a introdução de novos mecanismos de planeamento e de operacionalização, 

de modificações e de inovações que permitiram ganhos acrescidos em saúde, e a 

maximização dos recursos disponíveis, factos estes que se reflectirão, 

necessariamente, na melhoria da prestação de cuidados e na racionalização dos 

meios disponíveis. 

A consolidação das políticas de incentivos à formação e captação de novos recursos 

humanos nas diversas áreas da prestação de cuidados de saúde foi e é uma aposta 

ganhadora, facto este que se tem reflectido no aumento e qualificação dos 

profissionais do Serviço Regional de Saúde. 

A dimensão e a natureza das dependências na Região tem sido alvo de um trabalho 

no domínio da prevenção, combate e do tratamento que será intensificado através do 

desenvolvimento de diversas acções, designadamente de informação à comunidade, 

de formação dos agentes sociais que lidam com esta problemática e de inserção dos 

cidadãos, que estão ou estiveram em situações de dependência, na vida familiar, 

profissional e social. 
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OBJECTIVO 1: Continuar e aperfeiçoar as políticas de promoção e prevenção da 

saúde. 

MEDIDAS: 

1. Continuar a implementar o Plano Regional de Saúde e os seus programas 

específicos, nomeadamente, nas áreas da diabetes, doenças de nutrição, doenças 

mentais, doenças cérebro-cardiovasculares, doenças respiratórias e doenças 

oncológicas; 

2. Criar e implementar o Plano Regional de Controlo da Infecção nas unidades 

prestadoras de cuidados de saúde; 

3. Consolidar o Registo Oncológico e prosseguir com as acções de rastreio 

programadas no âmbito dos programas regionais; 

4. Promover a saúde e os estilos de vida saudáveis com uma abordagem privilegiada 

no ambiente escolar e em outros ambientes sensíveis à aprendizagem; 

5. Implementar e operacionalizar a Política Regional do Medicamento, envolvendo 

profissionais de saúde, gestores e cidadãos; 

6. Sensibilizar os cidadãos para a responsabilidade na adopção de estilos de vida e 

hábitos de alimentação saudáveis como forma de promoção da saúde e prevenção 

da doença; 

7. Reforçar o envolvimento das Unidades de Saúde/Centros de Saúde na definição e 

operacionalização de iniciativas comuns para a promoção e prevenção da saúde; 

8. Consolidar o projecto do Portal da Saúde, contribuindo para uma rápida e eficaz 

divulgação de avisos e de matérias relacionadas com a promoção e prevenção da 

saúde; 

9. Consolidar o Plano Regional de Saúde Mental; 

10. Criar o Plano Regional de Saúde Pública articulado com os planos específicos de 

contingência e em coordenação transversal com todos os intervenientes. 

OBJECTIVO 2: Promover a universalidade e acessibilidade de todos os cidadãos 

aos cuidados de saúde. 

MEDIDAS: 

1. Continuar a implementar medidas de racionalização dos recursos procedendo 

se necessário a alterações estratégicas da estrutura do Serviço Regional de 

Saúde; 



Programa do X Governo Regional

2. Melhorar o nível e a cobertura assistencial de Medicina Geral e Familiar nos 

centros de saúde ou unidades de saúde de ilha; 

3. Aperfeiçoar o programa de recuperação de listas de espera e estendê-lo 

progressivamente a todas as unidades de saúde da região, em função de 

critérios estabelecidos; 

4. Reduzir as listas de espera de cirurgias, de consultas e de meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica para tempos de espera 

clinicamente aceitáveis; 

5. Consolidar a implementação da rede de cuidados continuados integrados; 

6. Aumentar a capacidade de prestação de cuidados de saúde domiciliários; 

7. Aumentar a qualidade dos cuidados de saúde prestados nas extensões de 

saúde, procedendo à sua reorganização e requalificação; 

8. Continuar uma permanente avaliação das políticas de deslocação de doentes, 

procedendo a melhoramentos e aperfeiçoamentos, que permitam uma maior 

racionalização de recursos e garantia de melhoria de acessibilidade dos 

cidadãos; 

9. Fomentar a complementaridade entre as deslocações de especialistas e a 

telemedicina, aproveitando as potencialidades da informatização do Serviço 

Regional de Saúde, promovendo a melhoria da acessibilidade e a 

racionalização dos recursos da área da saúde; 

10. Prosseguir e aperfeiçoar os incentivos à fixação de profissionais de saúde; 

11. Continuar o aperfeiçoamento das formas de articulação e referenciação entre 

os diversos níveis de prestação de cuidados de saúde; 

12. Proceder à reorganização de serviços e horários de trabalho de forma a 

permitir a racionalização dos recursos humanos existentes com o objectivo de 

melhorar a acessibilidade dos cidadãos; 

13. Efectuar o acompanhamento da regulamentação do Serviço Regional de 

Saúde, de forma a tornar a gestão das unidades de saúde cada vez mais 

profissionalizada; 

14. Promover a criação de linhas telefónicas de apoio aos utentes do Serviço 

Regional de Saúde; 

15. Estudar e implementar mecanismos alternativos de retribuição dos 

profissionais de saúde, tendo em conta factores como a produtividade ou a 

definição de objectivos; 
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16. Aperfeiçoar os protocolos de triagem dos serviços de urgência e promover o 

seu alargamento a todas as unidades de saúde que o justifiquem; 

17. Continuar e aperfeiçoar o relacionamento com a Força Aérea Portuguesa ao 

nível das evacuações aéreas; 

18. Acompanhar e aperfeiçoar a actividade da Unidade de Evacuações Aéreas. 

OBJECTIVO 3: Prosseguir com a implementação dos meios e recursos 

necessários para uma contínua maximização da eficiência, racionalização da 

gestão e dos custos. 

MEDIDAS: 

1. Divulgar informação clínica e estatística de interesse para os utentes; 

2. Consolidar do ficheiro clínico electrónico único; 

3. Continuar a dotar as unidades de saúde e a tutela de sistemas de informação 

que permitam obter informação cada vez mais fidedigna e que permitam agir 

em tempo útil; 

4. Prosseguir com a política de aquisições centralizadas para o Serviço Regional 

de Saúde; 

5. Aperfeiçoar a plataforma de e-learning com o objectivo de promover a 

qualificação dos profissionais do Serviço Regional de Saúde; 

6. Prosseguir com a disponibilização do maior número de serviços em linha 

(através da Internet) e por atendimento telefónico (call-center); 

7. Desenvolver medidas que promovam a liberdade de escolha do utente quanto 

ao prestador dos cuidados de saúde, dentro das regras de referenciação em 

vigor no Serviço Regional de Saúde; 

8. Possibilitar que o cidadão proceda à marcação da sua própria consulta de 

acordo com a disponibilidade do profissional de saúde; 

9. Promover o acesso dos profissionais de saúde aos dados clínicos, exames, 

meios complementares de diagnóstico e terapêutica, de qualquer cidadão, em 

qualquer unidade de saúde do Serviço Regional de Saúde, garantido a 

confidencialidade dos mesmos; 

10. Potenciar as novas ferramentas no acompanhamento rigoroso da execução 

orçamental e dos planos de actividades das unidades de saúde; 

11. Criação de estrutura específica de planeamento, acompanhamento, avaliação 

e controlo da área da contratualização; 
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12. Prosseguir com a implementação da prescrição electrónica, abolindo a 

circulação de papel e facilitando a vida do cidadão, que apenas precisa de se 

dirigir à farmácia; 

13. Libertar as unidades de saúde de tarefas de gestão dos recursos de apoio 

administrativo, permitindo-lhes ganhos de eficiência e o enfoque na sua missão 

prioritária – a prestação de cuidados de saúde; 

14. Garantir a partilha da informação clínica entre Centros de Saúde e Hospitais 

fomentando a continuidade e complementaridade na prestação dos cuidados. 

OBJECTIVO 4: Fomentar as parcerias do Serviço Regional de Saúde com outras 

entidades, públicas ou privadas, no sentido de racionalizar os recursos 

disponíveis na prestação de cuidados de saúde. 

MEDIDAS: 

1. Fomentar parcerias com IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade 

Social) e outras ONG (Organizações não governamentais) no sentido de 

articular a racionalização dos recursos e meios já existentes, nomeadamente, 

nas áreas da saúde mental, das dependências e dos cuidados continuados; 

2. Convencionar a prestação de serviços com privados com o objectivo de 

racionalizar os recursos existentes; 

3. Consolidar o modelo de Parceria Público Privada no âmbito da construção do 

novo hospital da Ilha Terceira e quanto à instalação de um serviço de 

radioterapia no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel; 

4. Celebrar protocolos e parcerias no âmbito da informatização do serviço 

regional de saúde com todos os intervenientes nos processos de saúde, o que 

permitirá ao cidadão a simplificação e desburocratização de muitas operações; 

5. Manter e aprofundar parcerias com as organizações de voluntariado e ligas de 

amigos; 

6. Fomentar parcerias entre as unidades de saúde que permitam obter ganhos de 

eficiência e redução de custos; 

7. Prosseguir com protocolos de investigação e desenvolvimento com 

universidades, hospitais e institutos; 

8. Criação de estruturas de apoio e de um gabinete de apoio ao doente deslocado 

e familiar, em pareceria com as ligas de amigos ou IPSS, nas ilhas com 

hospital; 
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9. Alargar e aperfeiçoar as parcerias com o Governo da República em áreas de 

interesse relevante; 

10. Prosseguir políticas que incentivem a iniciativa privada a investir no sector da 

Saúde, nomeadamente no sector do Turismo de Saúde, em complemento ao 

Serviço Regional de Saúde. 

OBJECTIVO 5: Continuar com a política de melhoramento, equipamento e 

construção de infra-estruturas de saúde. 

MEDIDAS: 

1. Prosseguir com a construção de novas infra-estruturas com vista a consolidar a 

revitalização e melhoramento da rede de saúde dos Açores; 

2. Continuar com a beneficiação, recuperação, reabilitação e manutenção das 

actuais infra-estruturas; 

3. Dotar as unidades de saúde dos equipamentos necessários para garantir a 

acessibilidade e qualidade dos serviços prestados aos cidadãos; 

4. Consolidar a rede hiperbárica da região, considerando a sua importância para 

o desenvolvimento do turismo e como terapêutica para patologias 

diversificadas; 

5. Continuar a melhorar, conjuntamente com o Serviço Regional de Protecção 

Civil e Bombeiros dos Açores, as infra-estruturas necessárias para uma rápida 

actuação em caso de emergência ou catástrofe. 

OBJECTIVO 6: Prosseguir com as políticas de promoção da qualidade dos 

serviços e de captação e qualificação dos profissionais de saúde. 

MEDIDAS: 

1. Criar a Inspecção Regional da Saúde; 

2. Fomentar parcerias com outros países para estágios de médicos nos Açores e 

formação de Açorianos em universidades estrangeiras; 

3. Implementar sistemas de qualidade, visando avaliar a eficiência e a melhoria 

contínua dos serviços prestados; 

4. Celebrar protocolos com hospitais nacionais privados e públicos de reconhecida 

qualidade, com vista à troca de boas práticas e à formação em exercício; 

5. Criar incentivos para a fixação de especialistas conceituados nos Açores; 
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6. Criar um sistema de bolsas de investigação para a área da medicina; 

7. Criar um sistema de bolsas de especialização para as áreas carenciadas da 

Saúde; 

8. Prosseguir com os processos de certificação de qualidade, nacionais e 

internacionais, nomeadamente do MONIQUOR e do King´s Fund; 

9. Criar a figura do Provedor do Utente da Saúde. 

OBJECTIVO 7: Promover a prevenção, o combate e o tratamento das 

dependências. 

MEDIDAS: 

1. Consolidar o Programa Regional de Prevenção do Mau Uso e Abuso de 

Substâncias Psicoactivas /Droga; 

2. Aperfeiçoar a estratégia de combate aos comportamentos de risco e 

dependências; 

3. Aperfeiçoar a estrutura de monitorização das dependências e da saúde 

pública; 

4. Alargar as parcerias no âmbito das estratégias e políticas definidas na 

prevenção dos comportamentos de risco e no combate e tratamento das 

dependências; 

5. Desenvolver um plano integrado de intervenção precoce; 

6. Criar projectos de intervenção específica em zonas de risco e em meio escolar; 

7. Construir um centro de reabilitação e tratamento do jovem toxicodependente 

com menos de 18 anos; 

8. Desenvolver programas de apoio às famílias dos cidadãos com dependência; 

9. Incrementar respostas especializadas, nomeadamente ao nível de centros de 

acolhimento para crianças e jovens em risco com problemas de 

toxicodependência, alcoolismo e outros comportamentos de risco, tendo 

igualmente por referência a execução do Programa Regional de Prevenção do 

Mau Uso e Abuso de Substâncias Psicoactivas/Droga; 

10. Desenvolver um sistema regional de reabilitação e reintegração dos cidadãos 

com dependência, com a criação de serviços integrados, contemplando centros 

de apoio e tratamento, centros de dia e centros de reabilitação 

socioprofissional. 
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OBJECTIVO 8: Prosseguir com as políticas de Saúde Materna, Planeamento 

Familiar e de incentivo à Natalidade. 

MEDIDAS: 

1. Prosseguir com a implementação das medidas necessárias à diminuição da 

mortalidade infantil; 

2. Incluir, no âmbito do Plano Regional de Saúde, um programa específico 

orientado para a vigilância da saúde reprodutiva, diminuição da mortalidade 

infantil e da gravidez na adolescência; 

3. Implementar as acções que se vierem a demonstrar necessárias no âmbito das 

políticas de planeamento familiar e de prevenção da gravidez na adolescência; 

4. Premiar os serviços de saúde que ofereçam melhor qualidade de seguimentos 

de apoio a grávidas e recém-nascidos; 

5. Promover o acesso preferencial da grávida ao prestador de cuidados de saúde; 

6. Melhorar o regime de apoio às grávidas deslocadas, nomeadamente através 

da actualização das diárias e do apoio à criação de unidades de acolhimento; 

7. Promover a qualificação dos profissionais de saúde na área da saúde materna. 




