Guinea Bissau

Perfil de Sinais Vitais dos Cuidados de Saúde Primários

FINANCIAMENTO

CAPACIDADE

EQUIDADE

DESEMPENHO

4

Modelo de Progressão de Cuidados de Saúde Primários

Governação

Gastos com CSP:

$––

Acesso: % com barreiras
percebidas devido ao custo, por
quintil de riqueza

ĺndice de Acesso5
ILAP (2010)

2.1

Per capita

73

ILAP (2010)

0

100

MAIS ALTO

0

Priorização dos CSP:
Gastos gerais com saúde1

MICS (2019), TB country profile 2019, SDI (2019)

Cobertura de serviços SRMNI6,
pela educação da mãe

74

1.5

Gastos do Governo com a saúde2

0

MICS (2019)

100

NENHUM

0

Fontes de gastos com CSP:

--% Governo

ĺndice de Cobertura de Serviços

Saúde da População e Gestão
das Unidades Sanitárias

3

MICS (2019), 2019 UHC Global Monitoring Report,
TB country profile 2019

0

SECUNDÁRIO+

63

81

100
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RESUMO DO CONTEXTO DO PAĹS
PIB per
capita

(Dólares internacionais
PPC)
WDI (2019)

$2,072

Vivendo na
pobreza

(Menos de $1.90 dólares
internacionais/dia)
WDI (2010)

68%

Gastos do governo
com saúde como
% do PIB8

Esperança
de vida à
nascença

GHED (2017)

1%

Nota: Os valores dos indicadores apresentados aqui podem diferir das fontes de dados do país devido ao uso de
categorias e métodos padronizados para melhorar a comparabilidade internacional. Consulte a Folha de Descrição do
Indicador para obter detalhes.
Nota: As pontuações para os domínios de Capacidade, Desempenho e Equidade são codificadas por cores para refletir o
desempenho bom (verde), médio (amarelo) e mau (vermelho), onde dados comparáveis são disponíveis. Os cortes podem ser
encontrados na Folha de Descrição do Indicador. As pontuações baseadas em dados de fontes não comparáveis são coloridas
em cinzento. Os indicadores financeiros não são codificados por cores porque esses indicadores carecem de metas comuns.
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Mortalidade
materna

Mortalidade
neonatal

(Anos)
OMS (2016)

(Por 100,000 nascidos
vivos)
OMS (2017)

(Por 1,000 nascidos
vivos)
OMS (2018)

60

667

37

Despesa atual com CSP como % da Despesa atual com Saúde (DAS)
Despesa doméstica geral do governo com CSP como % da despesa doméstica geral do governo com a saúde
Despesa doméstica geral do governo com CPS como % da despesa atual com CSP
O Modelo de Progressão de CSP usa métodos mistos para avaliar as capacidades fundamentais de CSP numa
escala de 1 (baixo) a 4 (alto).
5. Devido às diferenças de dados/indicadores usados em cada país, os valores do índice composto podem não ser
comparáveis entre os países. Consulte a página 2 para os indicadores específicos usados neste PSV

Mortalidade
prematura por
DNT9
(Probabilidade)
OGS est. (2016)

20%

Causas
de morte
OGS est. (2016)

62%

Transmissível e
outras condições10

30%

Doença não
transmissível

8%

Traumas

6. O índice compósito de cobertura é uma pontuação ponderada que reflete a cobertura de oito intervenções SRMNI ao longo
do contínuo de cuidados. (http://www.who.int/gho/health_equity/report_2015/en/)
7. Mortes de crianças antes dos 5 anos, por 1,000 nascidos vivos
8. Despesa doméstica geral do governo com a saúde como % do produto interno bruto (PIB)
9. Probabilidade de morrer entre as idades de 30 e 70 por doença cardiovascular, cancro, diabetes ou doença respiratória crónica
10. Condições transmissíveis, maternas, perinatais e nutricionais
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ACESSO

CLASSIFICAÇÃO PERCENTAGEM
73

Financeiro
Perceção de obstáculos ao acesso devido a custos de tratamento*
Geográfico
Perceção de obstáculos ao acesso devido à distância*

QUALIDADE

44%

11%11%

ILAP 2010
ILAP 2010

74

Integralidade
Nenhum indicador recente disponível de fontes de dados internacionais ou nacionais
Continuidade
Taxa de abandono DTP3 *
9% 9%
Taxa de sucesso do tratamento para novos casos de TB
71%
Centrado na pessoa
% dos cuidadores informados do diagnóstico da sua criança doente 89%
Disponibilidade do provedor
Taxa de faltas dos profissionais*
34%
Competência dos profissionais
Classificação da qualidade dos cuidados pré-natais
29%
Classificação da qualidade dos cuidados a crianças doentes
28%
Adesão às diretrizes clínicas
29%
Precisão do diagnóstico
31%
Segurança
Eliminação de resíduos adequada
17%
17%
Proporção de quartos com todos os itens de controle de infecção
87%

COBERTURA DE SERVIÇO

FONTE ANO

MICS 2019
TB Country Profile 2019
SDI 2019
SDI 2019
SDI
SDI
SDI
SDI

2019
2019
2019
2019

SDI 2019
SDI 2019

50

Saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil
Procura de planeamento familiar satisfeita com métodos modernos
Cobertura de cuidados pré-natais (4+ visitas)
Cobertura da imunização para DTP3
Procura de assistência médica por suspeita de pneumonia infantil
Doenças infecciosas
Casos de tuberculose detetados e tratados com sucesso
Pessoas que vivem com VIH que recebem tratamento antirretroviral
Uso de redes tratadas c/inseticida (RTI) para prevenção da malária
Crianças com menos de 5 anos com diarreia que recebem SRO
Doenças não transmissíveis (DNTs)
% da população com pressão arterial normal ***

48%
81%
85%
48%

MICS 2019
MICS 2019
MICS 2019
MICS 2019

25%
27%
57%
56%

TB monitoring report
UHC Global Monitoring Report
UHC Global Monitoring Report
MICS

40%

UHC Global Monitoring Report 2019

2019
2019
2019
2019

*Os indicadores cujos valores mais baixos são preferíveis foram transformados antes da inclusão no índice. O indicador modificado foi definido como sendo 100-X, onde X
é a percentagem original mostrada nesta tabela. **Indicador específico do país (sucedâneo), usado na ausência de dados de investigações globalmente comparáveis. ***A
percentagem da população adulta com pressão arterial normal é baseada em estimativas padronizadas por idade. Essas distribuições são redimensionadas para fornecer
resolução mais precisa antes da inclusão no índice. O indicador reescalonado = (X-50) / (100-50) * 100, onde X é a prevalência de pressão arterial normal. Para obter mais
detalhes, consulte seguindo a Cobertura Universal de Saúde: Relatório de Monitoramento Global 2017Nota: As classificações resumidas para os domínios de Acesso,
Qualidade e Cobertura são calculadas considerando a média dos valores dos indicadores em cada subdomínio e, em seguida, considerando a média entre as pontuações
do subdomínio.

DOMÍNIO DE CAPACIDADE INDICADORES DETALHADOS DO PERFIL DE SINAIS VITAL

GUINEA BISSAU

CLASSIFICAÇÃO

GOVERNAÇÃO

2.1
1.8

Governação e Liderança
Medida 1: Políticas de cuidados de saúde primários (1/2)
Medida 2: Políticas de cuidados de saúde primários (2/2) – Liderança
Medida 3: Infraestruturas de gestão da qualidade
Medida 4: Social responsabilização (1/2)
Medida 5: Responsabilidade social (2/2) - Ação multissetorial
Adaptação às Necessidades de Saúde da População
Medida 6: Vigilância
Medida 7: Definição de prioridades
Medida 8: Inovação e aprendizagem

2.3

INPUTS

1.5

Medicamentos e Material Médico
Medida 9: Disponibilidade de medicamentos essenciais e bens consumíveis
Medida 10: Equipamento básico
Medida 11: Material para diagnóstico
Infraestruturas das Unidades
Medida 12: Distribuição das unidades
Medida 13: Amenidades das unidades
Medida 14: Precauções e equipamentos de segurança convencionais
Sistemas de Informação
Medida 15: Registo Civil e Estatísticas Vitais
Medida 16: Sistemas de Gestão de Informação de Saúde (SGIS)
Medida 17: Arquivos pessoais de saúde
Força de Trabalho
Medida 18: Densidade e distribuição da força de trabalho
Medida 19: Garantia de qualidade da força de trabalho dos CSP
Medida 20: Competências da força de trabalho de CSP
Medida 21: Profissionais de Saúde Comunitária
Fundos
Medida 22: Orçamentos das unidades
Medida 23: Sistema de Gestão de Informação Financeira
Medida 24: Remuneração

1.3

GESTÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO E DAS UNIDADES

1.9
2.0

Gestão da Saúde da População
Medida 25: Definição das prioridades locais
Medida 26: Envolvimento da comunidade
Medida 27: Empainelamento
Medida 28: Assistência proativa no terreno à população
Organização e Gestão de Unidades
Medida 29: Organização da prestação de cuidados em equipa
Medida 30: Capacidade de gestão e liderança das unidades
Medida 31: Utilização de sistemas de informação
Medida 32: Medição e gestão do desempenho (1/2)
Medida 33: Medição e gestão do desempenho (2/2) - Supervisão de apoio

1.3

1.7

1.3

1.7

1.8

