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Editorial
Este 3º número da Newsletter INSEF marca o início de uma fase crítica do nosso projeto. Os próximos três meses serão dedicados à
preparação de todos os detalhes do trabalho de campo, que incluirá a escolha dos elementos das equipas de campo, a verificação
e adaptação dos locais de observação, o pré-teste ao questionário e ao exame físico com voluntários, a formação das equipas de campo, o desenvolvimento do plano de comunicação local
(comunicados de imprensa, posters e folhetos) e a calendarização
de todo o processo tendo em conta férias, feriados, fins-de-semana, disponibilidades e tantos outros detalhes.
Iremos pois passar do planeado
em papel para a aplicação local.
Neste processo teremos obrigatoriamente de ser flexíveis e observadores, procurando conhecer os
locais de observação, as características das diferentes equipas de
campo e suas disponibilidades,
bem como as populações e amostras selecionadas, tendo sempre
presente que, na adaptação do
protocolo à prática, o rigor e os procedimentos do INSEF terão de
ser um objetivo comum a todos os intervenientes. Como todos sabemos, é aqui que reside a mais-valia deste projeto, que irá permitir
imprimir o selo de qualidade essencial para assegurar a validade dos
indicadores e do conhecimento necessários para descrever o estado de saúde e doença da população portuguesa.
Baltazar Nunes, Coordenador Executivo do INSEF

A parceria com a ARS Norte
A região Norte (NUTS II) é a maior região do País e compreende a
área geográfica de influência das oito NUTS III - Minho-Lima, Cávado, Ave, Grande Porto, Tâmega, Entre-Douro e Vouga, Douro e
Alto Trás-os-Montes (exceto o concelho de Vila Nova de Foz Côa),
abrangendo um total de 85 municípios.
Com 3.682.370 residentes (Censos 2011), a região Norte representa
cerca de 37% da população do Continente. A Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARSN) é a entidade que tem por missão
garantir à população da região o acesso à prestação de cuidados de
saúde.

A rede de cuidados de saúde é constituída por 21 Agrupamentos
de Centros de Saúde (ACeS) 3 Unidades Locais de Saúde (ULS), 9
Centros Hospitalares e 4 Hospitais. Em 31 de janeiro de 2014 encontravam-se inscritos nos ACeS/ULS da região Norte 3.795.862
utentes, dos quais 94,8% possuíam médico de família.

A parceria entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
(INSA) e a ARSN para a concretização do INSEF foi, desde a primeira hora, entendida como uma oportunidade única para aumentar e
melhorar substancialmente a base de evidência para os processos
de planeamento, contratualização e tomada de decisão regionais,
tornando-os mais eficazes, eficientes e efetivos.
A Coordenação Regional do
INSEF encontra-se assegurada pelo Departamento de
Saúde Pública (DSP) da
ARSN, na pessoa da Senhora Drª Clara Alves Alves,
médica de Saúde Pública
do ACeS Espinho/Gaia.
Na sequência da assinatura do acordo de colaboração entre o INSA
e a ARSN e da nomeação da Coordenadora Regional do INSEF, foi
dado início ao processo de implementação deste Inquérito na região Norte. Foram convidados vários profissionais dos níveis regional
(ARSN) e local (ACeS), da área da medicina geral e familiar (incluindo
um Diretor Executivo), da área da saúde pública (médicos e enfermeiros), da área hospitalar (área laboratorial) e um matemático, para integrarem uma equipa mais alargada de apoio à implementação do
INSEF. O processo de formalização desta equipa encontra-se em
curso.
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■ Na Região do Algarve já se encontram nomeados os pontos focais para os Centros de Saúde selecionados para o INSEF.

No passado dia 12 de setembro realizou-se uma primeira reunião
com a quase totalidade dos profissionais que integrarão a referida
equipa de coordenação regional, para uma análise conjunta do processo de planeamento estratégico e operativo do INSEF na região
Norte.

■ A próxima reunião do Grupo Coordenador do INSEF, do qual fazem parte os pontos focais Regionais e a Equipa Executiva do
INSA, IP irá realizar-se nos próximos dias 23 e 24 de outubro.

Como passos seguintes e ainda durante o mês de setembro:
■ irá ser formalizada a equipa de coordenação regional do INSEF;

Próximos passos

■ irá ser efetuada uma reunião com os Diretores Executivos dos
ACeS/ ULS da região Norte para apresentação do projeto e início
do planeamento do trabalho de campo.

Uma das tarefas cruciais no processo de preparação do trabalho de campo, que se encontra já em curso, é a de seleção dos
elementos para as equipas de campo. Algumas regiões estão a
constituir Equipas Regionais com elementos de diferentes áreas
(técnica, laboratorial, administrativa, financeira) que irão trabalhar
em conjunto na implementação do INSEF a nível regional. As equipas de campo terão de estar constituídas antes da realização da
formação, que está prevista para os meses de novembro e dezembro.

A componente laboratorial do projeto INSEF na região Norte será
coordenada e executada pelo Centro Hospitalar São João.
Na Região Norte foram selecionados para participar no INSEF os
Centros de Saúde de Amarante, Braga 2, Ermesinde, Póvoa de Lanhoso, Rio Tinto, Santa Maria da Feira e Santo Tirso.

Simultaneamente está a decorrer o processo de formalização da
participação dos “Centros de Saúde” selecionados para o INSEF e
dos respetivos ACES/ ULS. Neste processo solicitou-se a nomeação de um ponto focal em cada “Centro de Saúde” para assegurar
a articulação com o Coordenador Regional e com a Equipa Executiva do INSA. Estão também já a ser agendadas visitas conjuntas
da Equipa Executiva e dos Coordenadores Regionais aos locais
onde será realizado o trabalho de campo, para apresentação do
INSEF aos profissionais que trabalham nesses locais e para verificação dos espaços e outros requisitos necessários à realização
do trabalho de campo.
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Iniciou-se ainda o pré-teste ao questionário e aos procedimentos do exame físico com voluntários, que irá estar concluído em
meados de outubro.

Notícias
■ Os Acordos de Parceria entre o INSA, IP, e a ARS Norte, ARS
Centro, ARS Alentejo, ARS Algarve, Secretaria Regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores e Secretaria Regional dos
Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira, através do
Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, encontram-se assinados.

Está a ser finalizado o plano de comunicação do INSEF, que inclui
uma extensa seção dedicada à comunicação a nível local que se
espera que contribua para o sucesso do processo de recrutamento, através da divulgação do INSEF a nível local.
Antes do final do ano ficará também definida a calendarização de
todas as atividades envolvidas no trabalho de campo, tendo em
conta férias, feriados, fins-de-semana, disponibilidades, condições logísticas e outros detalhes.

■ Está em curso o processo de assinatura da Carta de Intenções e
do Acordo de Parceria entre o INSA, IP, e a ARS LVT, IP.
■ A 1ª fase do processo de amostragem foi concluída, encontrando-se selecionados os Centros de Saúde que irão participar no
INSEF em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas.

Financiamento
O projeto beneficia de um apoio financeiro de cerca de 1.500.000€
concedido pela Islândia, Liechtenstein e Noruega através das EEA
Grants.

■ O INSEF foi submetido às Comissões de Ética da ARS Norte, da
ARS Centro, da ARS Alentejo, da ARS Algarve e do Serviço de
Saúde da Região Autónoma da Madeira.
■ Dois novos elementos integraram a equipa do INSEF: a Doutora
Ana Paula Gil, que irá coordenar o inquérito e o trabalho de campo, e a Drª Ana João Santos, que irá prestar apoio à coordenação do trabalho de campo.

CONTACTOS
Departamento de Epidemiologia

■ Na Região Centro foram identificados os enfermeiros e administrativos que irão integrar as equipas de campo, tendo já
decorrido a 1ª reunião entre estes elementos, o Coordenador
Regional e os elementos da Equipa Executiva do INSA, com vista
à apresentação do projeto e operacionalização de alguns aspetos práticos referentes ao trabalho de campo.
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